
النسائي:  القسم 
رمضانية حملة 

"من الِمَحن تأتي الِمَنح"

رطدان  ضأي  لغج  السام  عثا  رطدان  سطغظا  غأتغ 
إخعاظظا  طظ  السثغث  شصث  تغث  صئض.  طظ  به  طررظا 
ضعروظا  شغروس  ظاغةئ  أتئاءعط  لفجش  وأخعاتظا 
آخرون  بغظما  الماضغئ،  الصطغطئ  افجابغع  طثى  سطى 
غثخطعن المساحفغات بسئإ السثوى. ضض عثا، بغظما 
تعاجه أطاظا شغ جعرغا والغمظ وضحمغر وصطاع غجة 
وأراضان (طغاظمار) وترضساان الحرصغئ وأطاضظ أخرى 
طظ بقدظا اإلجقطغئ والسالط، عثا العباء شغ العصئ 
أو  والرخاص  الصظابض  طظ  لعابض  شغه  تاسرض  الثي 
بغظما تساظغ طظ ظروف ق تطاق طظ ظطط اقتاقل أو 
اقضطعاد شغ طثغمات القجؤغظ (طثغمات المعت). 
شغ  الثول  طسزط  شغ  اإلغقق  تاقت  تسئئئ  ضما 
طساظاة السثغث طظ إخعتظا وأخعاتظا طظ ضائصئ طالغئ 
أجرعط  سظ  بسغثون  آخرغظ  إن  تغظ  شغ  حثغثة، 
طظ  طتروطعن  طظا  والضبغر  وأخثصائعط.  وأعطعط 
طسا  واقجاماع  الاراوغح  وخقة  الةمسئ  خقة  شدض 
السطئغئ  عثه  ضض  خدط  شغ  اإلشطار.  طائثة  سطى 
بسخ  شغ  الخسإ  طظ  غضعن  أن  غمضظ  والزقم، 
افتغان أن ظرى أي حساع ضعء أو بخغص أطض. وطع 
التظغش  دغظظا  غثئرظا  طسطمغظ،  بعخفظا  شإظظا  ذلك، 
أن اقخائارات والمتظ، والمخائإ والعغقت تعشر لظا 
شرخئ لطسعد التمغث واإلظابئ إلى اهللا تئارك وتسالى. 
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غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿الم  أ

َفَتنَّا  َولََقْد    ُفْفَتُنوَن  الَ  َوُهْم  آَمنَّا  َفُقولُوا  ْن 
َ
أ ُكوا  ُفرْتَ

َْعلََمنَّ  َ ِيَن َصَدقُوا َو َّ ُ ا ِيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفلََيْعلََمنَّ ابَّ َّ ا
تصثم  والعغقت  اقباقءات  شإن  لثلك  الْاَكِذننَِي﴾. 
جئتاظه  لثالصظا  لظبئئ  شرخئ  المسطمغظ  ظتظ  لظا 
لثغظظا،  أوشغاء  إغماظظا  شغ  طثطخعن  أظظا  وتسالى 
الاصرب  طظ  المجغث  لضسإ  ضعجغطئ  اجابمرظاعا  إذا 
شرخئ  إظعا  وتسالى.  جئتاظه  له  والثدعع  اهللا  إلى 
جاظتئ لظا لاصغغط أظفسظا جعاء سطى الخسغث الفردي 
شغ  وتصخغرظا  ضسفظا  ظصاط  تعل  أطئ  بخفاظا  أو 
ظامضظ  تاى  أواطره  جمغع  والاجام  تسالى  اهللا  ذاسئ 
أضبر  وظخئح  الخساب  عثه  جمغع  سطى  الاشطإ  طظ 
لطافضغر  شرخئ  أغدا  أظعا  ضما  وجض.  سج  هللا  سئادة 
شغ تالئ السالط الثي ظسغح شغه، والظزط والمئادئ 
تثة  طظ  تجغث  والاغ  الئقد  تتضط  الاغ  والصعاظغظ 
العباء  ذلك  شغ  بما  افطط،  سطى  تآبر  الاغ  افزطات 
شغ  تاسئإ  أظعا  سظ  شدق  (ضعشغث-١٩)،  التالغ 
جئض المحاضض الاغ ظرى الئحرغئ تساظغ طظعا الغعم؛ 
لثا  عثا.  ضض  تشغغر  ضغفغئ  شغ  لطافضغر  شرخئ  إظعا 
تشغغر  إلتثاث  شرخئ  عغ  والمتظ  اقخائارات  شإن 
إذن  وسالمظا.  وبقدظا  أظفسظا  داخض  تصغصغ  إغةابغ 
الاغ  الثسارة  شغ  رطدان  ظساشض  أن  غمضظظا  ضغش 
ساظغظا طظعا، أو العغقت أو الخسعبات الاغ ظعاجععا 
وتفضغرظا  خفاتظا  شغ  ضأطئ  وأصعى  أصعى؟  لظزعر 
وشعمظا لثغظظا تاى ظاسظط المضاظئ الرشغسئ والمظجلئ 
الساطغئ الاغ أرادعا اهللا لظا شغ عثه الثظغا؛ حعثاء 
سطى الظاس شغ جئغض دغظه، تاى ظامضظ طظ تتصغص 
الظةاح شغ عثه الثظغا وشغ اآلخرة. جااظاول افخعات 
المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  شغ 
لتجب الاترغر عثه المسألئ "السسغ إلى الظةاح شغ 
لعثا  المئارك  رطدان  حعر  خقل  الئقء"  طعاجعئ 
السام ١٤٤١عـ. لماابسئ التمطئ سطى الرابط الاالغ:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/67595.html 

لطماابسغظ  غصثم  أن  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  غسر 
 (DVD) جثغثة  أجطعاظئ  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  خفتات  وزوار 
بسظعان: "شسالغات تجب الاترغر السالمغئ شغ الثضرى الـ٩٩ لعثم دولئ 
٢٠٢٠م" طظ إسثاد دائرة اإلخثارات وافرحغش  ١٤٤١عـ -  الثقشئ 

شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر.
لجغارة خفتئ الاشطغئ الحاططئ طظ خقل الرابط الاالغ:

http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/66214.html

لاتمغض افجطعاظئ طظ خقل الرابط الاالغ:
http://media.hizb-ut-tahrir.info/CDs/CMO_RAJAB_KHLFH_ACTVTS_2020_DVD.rar
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بصطط: افجااذ طخطفى جطغمان

الحعر  عثا  شغ  سطغظا  غةإ  إظه  المسطمعن  أغعا 
الفدغض، حعر رطدان المئارك، أن ظسمض جمغسًا بق 
ضطض أو ططض إلظعاء تضط الزالمغظ واجاسادة التضط 
بضااب اهللا وجظئ ظئغه . والعاصع أن السالط أضبر طظ 
جاعج لطاثطص طظ سإء الثغمصراذغئ، وغظازر ظعدئ 

افطئ لصغادة الئحرغئ، صال اهللا جئتاظه وتسالى: 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

.﴾ِ َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

-  وباء ضعروظا واقتتاد افوروبغ
   عض غسصطه؟ أم غخسث بالغمغظ الماطرف؟

   وطا لطمسطمغظ وطا سطغعط؟ ...٢
-  ضغش تضعن الرساغئ الختغئ شغ ظض دولئ اإلجقم (٣) ...٢

-  طظاسئ الصطغع؛ 
    خغار بصاشغ أم إجراء سطمغ شغ طعاجعئ ضعروظا؟ ...٣

-  طظ غتمغ الظساء طظ السظش المظجلغ؟ ...٤
-  رطدان حعر اقجاثقف والامضغظ ...٤

 http://www.alraiah.net :افربساء ٦ طظ رطدان ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٩ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٠ طـ                                     الرائث الثي ق غضثب أعطه                       السثد: ٢٨٤ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

بّث  ق  والمساطجطات  اآلشات  سظ  بالتثغث  الئثء  صئض 
تسظغ  والاغ  بعرة  ضطمئ  لمسظى  دصغص  تعخغش  طظ 
الاشغغر الةثري اقظصقبغ والثروج سظ العضع الراعظ 
إلى  والاططع  الرضا  سثم  ُغترضه  باظثشاع  وتشغغره 
ضطش  طعما  والاراجع  السعدة  شضرة  إلشاء  طع  افشدض 
المظحعد  العثف  تتصغص  عع  الظخر  غضعن  شصث  افطر 

وصث غضعن المعت دوظه.
دولئ  سظعا  غامثخ  أن  بّث  ق  الثولئ  سطى  والبعرة 
الثي  الظزام  أشسثه  طا  ُغسالب  جثغث  بظزاٍم  جثغثة 
تمئ البعرة سطغه؛ والبعرة تتمض شغ طدمعظعا الاترر 
ظجسئ  ضطعا  ذغاتعا  شغ  تتمض  وبالاالغ  الصغعد  طظ 
دولئ  ُتظاب  أن  ذلك  طع  لعا  غظئشغ  شق  اقجاصقلغئ 

وظزاطا طسطعبغ السغادة والصرار.
شغعا  تاأخر  أو  البعرات  سظ  سادًة  ُتتةط  والحسعب 
بسئإ سعاطض سثغثة طظعا الةعض والفصر والثعف طظ 
البصئ  ضسش  عع  السعاطض  عثه  ووساء  الاشغغر،  تئسات 
أخرى  وبخغاغئ  التال  بطئغسئ  غسظغ  والثي  بالظفج 
السسغ  وسثم  وجططاظعا  تصعا  سظ  الظاس  تثطغ 

قجاسادته طمظ غشاخئه طظعا.
أن  لطاشغغر  والماططسغظ  البائرغظ  سطى  شإن  وبالاالغ 
ق  تاى  تشغغره  المراد  التال  لعثا  طاغصزغظ  غضعظعا 
غاظازلعا أو غاراجسعا تتئ ضشط الزروف سظ أي ججئغئ 
طظ ججئغاته شااتعل بعرتعط إلى ترضئ إسادة تخظغع 
لطزطط غداف له أطعر خطغرة جثًا، طظعا شاتعرة طظ 
وطظعا  الرغاح  أدراج  ذعئئ  الاغ  المةاظغئ  الادتغات 
سمطغئ  إلسادة  واإلرادة  البصئ  وشصثاظعط  الظاس  تسإ 

الاشغغر طظ جثغث بسث الخثطئ الاغ جافاجؤعا.
البعار  أذعان  شغ  تضامض  لط  إذا  البعرة  شإن  لثلك 
لغثرضعا طثاخطعا وطثارجعا شطظ تضامض طسعط سطى 
خعرة  البائرغظ  سصعل  شغ  تضامض  لط  وإذا  افرض، 
واضتئ سظ التال الةثغث الثي غعثشعن العخعل إلغه 
شسغضعظعن سرضًئ لطاثئط واقرتةالغئ وإظااج أحضال 
غضفغ  ق  وبالاالغ  واقظتطاط؛  الدظك  طظ  جثغثة 
الافضغر  طظ  بث  ق  بض  شتسإ  الفاجث  بعثم  الافضغر 
شغ العصئ ظفسه بخعرة الئظاء الةثغث وضغفغئ إصاطاه.
سظثطا غثرك البعار عثه التصائص تعل طا غراد تشغغره 
وأظه لغج حثص رئغج الثولئ بض ظزاطه وصاظعظه 
بالدرورة  غسظغ  شعثا  الثولغئ  لطمظزعطئ  وتئسغاه 
إدراضعط لصدغئ طعمئ أق وعغ تصغصئ الخراع الثي 
الظزام  طعاجعئ  سطى  غصاخر  لظ  والثي  جغثعضعظه 
المططعب إجصاذه شتسإ بض طعاجعئ طضر المظزعطئ 

الاغ غائع لعا والاغ لظ تاعاظى شغ طعاجعئ البعار.
إن تصغصئ الخراع ُتتثد لطساططغظ الثطط وافجالغإ، 
شإن أدرضعا أن الخراع عع خراع تص وباذض وخراع 
إغماٍن وضفر شسظثعا جاضعن عممعط سالغئ وأظفاجعط 
أذعل والمفاجآت والمطئات أصض، وجغثرضعن طع ذلك 
وجغدسعن  اهللا  وعع  واتث  لثاسط  الطةعء  سطغعط  أن 

أصثاطعط شغ بثاغئ ذرغص العخعل لرضاه.
أن  وظظعا  الخراع  ذئغسئ  تتثغث  شغ  أخطأوا  إن  أطا 
سثوعط عع ظزام طتطغ شسعف ُغثطؤعن وغاسبرون 
وصث غطةأون لسثوعط دون أن غثروا أظعط غساةغرون 
وداسمغظ  تطفاء  سظ  وجغئتبعن  بالظار،  الرطداء  طظ 
طع اهللا شغ الئثاغئ، بط سظ داسمغظ دون اهللا، وعظا 
غئثأ اقظتثار وتجل افصثام؛ شساسغطر سطى البائرغظ 
سصطغئ الظزر إلى طا بغظ أغثغعط طظ إطضاظغات شصط 
عغ  عثه  ولسض  وتأغغثه،  اهللا  طسغئ  إلى  الظزر  دون 

أخطر آشئ طظ آشات البعرات.
شعا عغ بعرة الحام صث وضسئ ذاصاتعا تتئ وخاغئ 
طظ ُغسمعن زورا بأخثصاء الحسإ السعري شاساوظعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

وطا  الظفط  سطى  الططإ  اظثفاض  طسألئ  تثاسئ  لصث 
والروجغ  السسعدي  الظفط  إظااج  زغادة  طظ  تئسعا 
وترب افجسار بغظعما إلى أن عئط جسر برطغض الظفط 
شغ جعق غرب تضساس إلى أصض طظ دوقر، طا غسظغ 
ضض  سظ  دوقرًا   ٣٧ لثشع  اضطروا  الظفط  طظاةغ  أن 
برطغض لطمحارغظ الصادرغظ سطى إسادة تسعغص الظفط 

أو ظصطه طظ خجاظات الظفط شغ أطرغضا.
ولضغ ظثرك أبساد عثه السمطغئ الاارغثغئ والاغ تثبئ 
فول طرة شغ تارغت تةارة الظفط، ق بث طظ اإلحارة إلى 
سثة أطعر. وبثاغئ ظحغر إلى ردة شسض اإلدارة افطرغضغئ 
ضما  والضاربئ  الخثطئ  طساعى  سطى  تضظ  لط  الاغ 
عع طاعصع شغ طبض عثا افطر. شالرئغج تراطإ خرح 
إلضاشاعا  برطغض  ططغعن   ٧٥ جاحاري  تضعطاه  بأن 
ذطإ  بط  وطظ  افطرغضغ.  اقتاغاذغ  المثجون  إلى 
سظ  الظفط  حرضات  باسعغخ  اإلذن  الضعظةرس  طظ 
خسارتعا تاى ق تاأبر بالئغع بثسارة. وطظ بط أضث أن 

عثه افزطئ الماسطصئ بالظفط عغ طآصائ.
بث  ق  المساصئض  واجاحراف  العاصع  شعط  لمتاولئ  بط 
طظ إسادة الثاضرة إلى اقرتئاط الاارغثغ الثي تخض 
بغظ الظفط والثوقر طظث سام ١٩٧٣. شئسث أن خرج السالط 
طظ الترب السالمغئ الباظغئ سمطئ أطرغضا سطى خغاغئ 
الظزام السالمغ جغاجغا طظ خقل طةطج افطظ الثولغ 
اتفاصغئ  خقل  طظ  وطالغا  الثولغئ،  افتقف  بط  وطظ 
برغاعن وودز وخظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، تغث 
الثعإ  فوصغئ  طتثد  بسسر  بالثعإ  الثوقر  ربطئ 
افخرى  الثول  سمقت  ربطئ  بط  دوقرًا،   ٣٥ بتعالغ 
الثوقر  حراء  طظ  الثول  عثه  تامضظ  بتغث  بالثوقر 
أوق بط تتعغض طا لثغعا طظ دوقرات إلى ذعإ شغ 
تال رغئئ بثلك. شدمظئ أطرغضا بثلك تاجئ الثول 
لطثوقر وجسغعا لطتخعل سطى الثوقرات إطا سظ ذرغص 
صروض طثشعسئ بالثوقر، أو بغع بدائسعا وخثطاتعا 
سطى  رجمغا  أطرغضا  تخطئ  بط  وطظ  الثوقر.  طصابض 
إذن وتخرغح بإخثار ضمغئ ضئغرة طظ الثوقرات بتةئ 

تشطغئ تاجئ السالط بأجره طظ الثوقرات.
تصش  أظعا  أطرغضا  وجثت  ساطا   ٢٥ تعالغ  وبسث  ولضظ 
أطام طسدطئ صث تحضض أزطئ تصغصغئ لعا وعثه افزطئ 
أخثرعا  الثوقرات  طظ  ضئغرة  ضمغات  بعجعد  تمبطئ 
بط  أوق  لخالته  أطرغضا  شغ  الفغثرالغ  اقتاغاط  بظك 
لمخطتئ أطرغضا. وشغ تال تصثطئ أي طظ الثول الاغ 
تضثجئ لثغعا الثوقرات افطرغضغئ قجائثال الثعإ 
أو  الئدائع  طظ  أطرغضا  خادرات  حراء  طظ  بثق  بعا 
الثثطات، شسعف تةث أطرغضا ظفسعا طسرضئ لثسارة 
تطك  طظ  ولطثروج  الثعإ.  اتاغاذغ  طظ  لثغعا  طا 
برغاعن  اتفاصغئ  طظ  تاثطص  أن  أطرغضا  رأت  افزطئ 
وودز، وصث اتثث ظغضسعن شغ حعر آب جظئ ١٩٧١ صرارا 
رئاجغا طظفردا غصدغ بعصش تتعغض الثوقر إلى ذعإ 
تسإ اتفاصغئ برغاعن وودز واسائار الثعإ جطسئ صابطئ 

لطاثاول ضأي جطسئ أخرى.
ولضظ عثا الفخض بغظ الثوقر والثعإ أوجث طحضطئ 
الثول  أن  شتعاعا  فطرغضا،  بالظسئئ  وطالغئ  جغاجغئ 
سطى  لطتخعل  داشع  أي  لثغعا  غسث  لط  السالط  شغ 
ضت  سطى  أطرغضا  طصثرة  شإن  وبالاالغ  الثوقرات، 
ضمغات ضئغرة طظ الثوقرات جعف تصض، وإق شإن ضض 
ذرغصه  غةث  لط  إن  الفغثرالغ  الئظك  غخثره  دوقر 
إلى افجعاق السالمغئ شإظه جغثطص تالئ طظ الادثط 
لثلك  افطرغضغ.  اقصاخاد  غاتمطه  طا  تفعق  المالغ 
تتفر  جثغثة  سالمغئ  طالغئ  جغاجئ  طظ  بث  ق  ضان 
وق  ضاظئ  أطرغضا  إن  تغث  السالمغئ.  طضاظاه  لطثوقر 
زالئ تسائر تاجئ السالط لطثوقر جئئا رئغسا لامضظعا 
طظ إخثار ضط عائض طظ الثوقرات لاتافر لظفسعا 
ببروة طالغئ عائطئ تساثثطعا شغ أسمالعا وظحاذاتعا 

اقجاسمارغئ طظ أجض العغمظئ سطى السالط.
الماجئ  السالط  بتاجئ  ضالاعا  أطرغضا  وجثت  وصث 
المامبض  لططاصئ  الرئغج  لطمخثر  وبالاالغ  لططاصئ 
بالظفط. شإذا ضمظئ أطرغضا أن تاط تةارة الظفط طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أسطوانة فعاليات حزب التحرير العالمية
في الذكرى الـ٩٩ لهدم دولة الخالفة ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م

عض تسائثل أطرغضا جغاجئ الئرتودوقر؟

/raiahnews @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ 

raya_no_284.indd   1raya_no_284.indd   1 27.04.2020   14:43:0627.04.2020   14:43:06



افربساء ٦ طظ رطدان ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٩ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٨٤

اساظى اإلجقم بالختئ وسّثعا ججءًا طظ السظاغئ بصعة 
افجسام  جقطئ  سطى  غترص  شاإلجقم  المسطمغظ، 
الاغ تةري شغعا سروق الختئ والساشغئ، ولثلك تارب 
حّاى  أجالغإ  وأوجث  الاثاوي،  إلى  ودسا  افطراض، 
الختغ  التةر  صعاسث  ووضع  افطراض،  طظ  لطعصاغئ 
سظث ظععر المرض شغ طظطصئ طا، تغث طظع الثروج أو 

الثخعل إلغعا تّاى تظتخر رصسئ الثاء.
العصائغئ  بالاثابغر  الثاخئ  الظئعغئ  الاعجغعات  ضاظئ 
وضع  طا  أوائض  طظ  العبائغئ  وافطراض  السثوى  تةاه 
بالتةر أو السْجل الختغ؛  طظ صعاسث ِلَما ُغسَرف تثغباً 
تغث بغَّظ المخطفى  اإلجراءات الختغَّئ شغ تاقت 
ِه،  ا َعَلْ ُم ْ ِِه َِأْرٍض َفَال َتْقَ ْعُ ِ افْوبؤئ، شصال: «ِإَذا َس
ُه»،  ِمْ ارًا  ِفَ ا  ُج ُ ْ َت َفَال  ِبَها   ْ َوَأْنُ َِأْرٍض  َوَقَع  َوَِذا 
وأغدا تَرص  سطى سثم اظاصال السثوى طظ المرضى 

.« حٍّ ِ ٌض َعَلى ُم ِ ْ ِرُد ُم اء، شصال: «َال ُي لفختَّ
سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  الثطغفئ  رتطئ  أبظاء 
إلى الةابغئ طظ أرض دطحص طرَّ بصعٍم طةثوطغظ طظ 
غةرى  وأْن  الخثصات،  طظ  ُغسطعا  أْن  شأطر  الظخارى، 
سطغعط الُصعت، ضما أَطر اطرأًة طةثوطًئ ضاظئ تطعف 
الظاس،  تآذي  ق  تاى  بغاعا؛  شغ  تةطج  أْن  بالئغئ 
سمعاس؛  ذاسعن  شغ  الحعغر  طعصفه  جاظإ  إلى 
ا أدَّى إلى  تغث تخر المرض شغ طظطصئ الحام؛ طمَّ

السرسئ شغ الصداء سطغه.
إذا شالختئ والاطئغإ طظ العاجئات سطى الثولئ بأن 
والمساحفغات،  السغادات  إن  تغث  لطرسغئ،  تعشرعما 
طراشص غرتفص بعا المسطمعن، شغ اقجاحفاء والاثاوي. 
سطى  غةإ  الاغ  والمراشص  المخالح  طظ  الطإ  شخار 
رساغاه  سطغعا  غةإ  طما  فظعا  بعا  تصعم  أن  الثولئ 
 ْ وٌل َع ُ ْ بصعل الرجعل : «اِإلَماُم َراٍع َوُهَ َم سمقً 
سظ  الثولئ  طسآولغئ  سطى  سام  ظص  وعثا  ِِه».  َرِعَّ
الختئ والاطئغإ لثخعلعما شغ الرساغئ العاجئئ سطى 

الثولئ. وعظاك أدلئ خاخئ سطى الختئ والاطئغإ:
  ُل اللَِّه َ َرُس َع أخرج طسطط طظ ذرغص جابر صال: «َ
ِه».  اُه َعَلْ َ َ َّ قًا ُث ُه ِعْ ََع ِمْ ًا َفَق َِ  ٍ ْع َ ِ ِإَلى ُأَبيِّ ْب
وأخرج التاضط شغ المساثرك سظ زغث بظ أجطط سظ 
َطَرضًا  اْلَثطَّاِب  ْبِظ  ُسَمَر  َزَطاِن  ِشغ  (َطِرْضُئ  صال:  أبغه 
َحِثغثًا، َشَثَسا ِلغ ُسَمُر َذِئغئاً َشَتَماِظغ َتاَّى ُضْظُئ َأُطصُّ 

ِة اْلِتْمَغِئ). الظََّعاَة ِطْظ ِحثَّ
وإظااِجه  الثواء  ُخظع  سطى  تحرف  اإلجقطغئ  والثولئ 
طئاحرًة، لما أخرجه التاضط شغ المساثرك، صال: «َذَكَ 
ُن  ُ َ َع  ْفَ ِّ ََكَ ال ِل اللِه ، َف َ َرُس َواَء ِعْ ٌ الَّ َِ
ِلِه»، َوَأخرج الئغعصغ وأبع  ْ َقْ ِيُّ َع َواِء، َفََهى الَّ في الَّ
 ٌ َِ «َسَأَل  صال:  سبمان  بظ  الرتمظ  سئث  سظ  داود 
 ْ ِيُّ َع َهاُه الَّ َعُلَها في َدَواٍء َفَ ْ ٍع َ ْ ِضْفَ ِيَّ  َع الَّ
ل بثقلئ  ِلَها»، ووجه اقجاثقل بعثا التثغث أظه َغثُّ َقْ
اإلحارة سطى أن الثولئ تحرف سطى إظااج افدوغئ، إذ 
لضظُه  الدفثع،  صاض  سظ  الظَّعغ  لئغان  جغص  التثغث 
غفغث أغداً بثقلئ اإلحارة أن الثولئ لظ تمظع خظاسئ 

ظعع طا طظ افدوغئ.
وسمقً بافدلئ الصاضغئ بأن الاطئغإ واجإ سطى الثولئ 
سظ  طسآول  وعع  راسغاً  اإلطام  وضعن  لرسغاعا،  طةاظاً 
بحرائه  إطا  لطمرضى،  الثواء  ُتعشر  الثولئ  شإنَّ  رسغاه، 
طظ طخاِظع الثواء وحرضاته شغ الثولئ أو شغ الثارج، 
وتظاب  الثولئ  تمطضعا  لطثواِء  طخاظع  بإظحاء  ا  وإطَّ

افدوغئ المططعبئ.
وفنَّ الثواء تاجئ تغعغئ صث ُغآدي ظصخعا أو شصثاظعا 
تئثل  الثولئ  شإنَّ  والةماسئ،  الفرد  سطى  ضرر  إلى 
صخارى جعثعا شغ تتصغص اقضافاء الثاتغ شغ ُخظع 
وبالاالغ  الثواء،  اجاغراد  إلى  تتااج  ق  تاى  الثواء، 
تاسرض قباجاز الثول الضاشرة أو ضشعذعا السغاجغئ، 
ُ لِلَْكافِِريَن َعلَى  صال جئتاظه وتسالى: ﴿َولَْن يَْجَعَل اّبَ
الُْمْؤِمنِيَن َسبِيالً﴾. وإذا اجاعرد افشراد أو الثولئ الثواء 
المساعرد  الثواء  ُغثدَع  أن  بث  شق  أخرى،  دول  طظ 
والضغمغائغغظ  الخغادلئ  غث  سطى  والاتطغض  لطفتعص 
اجاغراده،  بةعاز  ترخغص  ُغخثر  أن  صئض  الثولئ  شغ 

زالعا غاسبرون شغ بظاء جغح أوروبغ.
إلظصاذ  غسارع  لط  شإذا  لقتتاد،  إطعال  شارة  عثه 
العاوغئ.  إلى  طخغره  شإن  ضبغرا  تدررت  الاغ  دوله 
ولعثا تثر رئغج وزراء إجئاظغا بغثرو جاظحغج غعم 
٢٠٢٠/٤/٥ صائق: "الزروف التالغئ اجابظائغئ وتثسع 
عثا  طساعى  إلى  ظرتصغ  أن  إطا  بابائ،  طعاصش  إلى 
الاتثي أو جظفحض ضاتتاد.. لصث وخطظا إلى طظسطش 
ترج تتااج شغه تاى أضبر الثول والتضعطات المآغثة 
تصغصغ  دلغض  إلى  إجئاظغا  شغ  التال  عع  ضما  لقتتاد 
ظعاجعه  الثي  الاتثي  ظتععا..  اقتتاد  الاجام  سطى 
اجابظائغ وغغر طسئعق، إظه غثسع إلى اجاةابئ واتثة 
ظزاطظا  سطى  لطتفاظ  وذمعتئ  وجثرغئ،  وطعتثة 

اقصاخادي واقجاماسغ وتماغئ طعاذظغظا".
وألماظغا.  شرظسا  اقتتاد  بصائثي  طرتئط  ضطه  وعثا 
سطما أن شرظسا تدررت ضبغرا شصال وزغر طالغاعا بروظع 
لعطغر غعم ٢٠٢٠/٤/٦: "شرظسا جاحعث سطى افرجح 
أجعأ تراجع اصاخادي لعا طظث الترب السالمغئ الباظغئ 
وبما غفعق بضبغر اقظضماش بظسئئ الظمع ٢,٢٪ الثي 
حعثته سام ٢٠٠٩ بسث افزطئ المالغئ السالمغئ سام 
السام"،  عثا   ٪١ الظمع  بظسئئ  وجغظضمح   ..٢٠٠٨
وطع ذلك ترغث شرظسا إبئات صغادتعا لقتتاد، شأسرب 
المساسثات  لاصثغط  شرظسا  اجاسثاد  سظ  رئغسعا 
وسطى  افوروبغئ  التضعطات  اظاصثت  الاغ  إلغطالغا 
رأجعا شرظسا وألماظغا لسثم اقجاةابئ باعشغر ضماطات 
عثه  سطى  ظاشطإ  "لظ  وصــال:  أخرى  ذئغئ  وطسثات 
المساعغغظ  سطى  صعي  أوروبغ  تداطظ  بثون  افزطئ 
الختغ والمالغ" ودسا إلى إذقق صرض طحارك بغظ 
الااجغ  الفغروس  لمعاجعئ  بأضمطه  افوروبغ  اقتتاد 
وترغث  لطثغعن،  تةمغع  أي  ألماظغا  تسارض  تغظ  شغ 

حغؤا آخر لطسغطرة سطى أوروبا.
السالمغئ  الترب  شغ  عائض  لثطار  تسرضئ  أوروبا  إن 
لااثشص  طارحال  طحروع  أطرغضا  شأذطصئ  الباظغئ، 
أطعالعا وحرضاتعا سطى أوروبا ولضظ ضان بمظه غالغا 
لط  الاغ  افطرغضغئ  العغمظئ  تتئ  أوروبا  وصعع  وعع 
تاثطص طظعا تاى اآلن. ولضظ أطرغضا اآلن غغر صادرة 
سطى طساسثة أوروبا، إذ جاضاشح إلظصاذ ظفسعا بسث 
افزطئ الاغ جئئعا العباء، والظةاح غغر طدمعن لعا، 
وأسطظئ  أوق"  "أطرغضا  صئض  طظ  حسارعا  أذطصئ  وصث 
الترب الاةارغئ سطى أوروبا وغغرعا لاظصث ظفسعا طظ 

تثاسغات افزطئ المالغئ سام ٢٠٠٨.
افصــض  المادرر  ألماظغا  لخسعد  اتامال  عظاك 
عائض  طالغ  رخغث  ولثغعا  وافرواح،  افطــعال  شغ 
بأطعالعا  اظططصئ  شإذا  ضئغرة،  خظاسغئ  وإطضاظغات 
عغ  طما  أضئر  بخعرة  أوروبا  دول  ظتع  وحرضاتعا 
سطغه اآلن شسغضعن ذلك شرخئ لعغمظئ ألماظغا سطى 
تسغر  وعغ  سالمغا  ضئرى  دولئ  وخغرورتعا  أوروبا 
بعسغ  طرتئط  ذلك  ولضظ  جظعات،  طظث  ذلك  ظتع 

جاجاعا وحةاساعط وإتسان الاخرف.
وطع ذلك شإن الرأجمالغئ سطى وحك السصعط ودولعا 
طتطمئ، شطظ تظصثعا ألماظغا ولع خسثت، وعغ غغر 
بصئ لثى افوروبغغظ وغغرعط لاارغثعا الظازي افجعد. 
شما بصغ إق المئثأ اإلجقطغ السرغص والختغح؛ شعظاك 
سائصا  عظاك  أن  إق  اإلجقطغئ،  افطئ  قظطقق  شرخئ 
سطغعا،  والصائمعن  افظزمئ  وعع  إزالاه،  غةإ  ضئغرا 
إذ أبعا إق أن غضعظعا طرتئطغظ بالثول اقجاسمارغئ 
الضئرى شإذا ذعئئ واتثة شغائسعن الصادطئ! والاسعغض 
العاسغئ  السغاجغئ  اإلجقطغئ  افتــجاب  سطى  اآلن 
واجاظئطئ  اإلجــقم  أشضار  بطعرت  الاغ  المثطخئ 
دجاعره وبغظئ ظزمه وأجعجة اإلدارة والتضط وآلغات 
الاطئغص وأسثت الرجال الثغظ غاخفعن بخفئ رجض 
الثولئ. والمسآولغئ تصع سطى ضض طسطط غظامغ لعثه 
بأن  الئحرغئ  إظصاذ  بمعمئ  اهللا  ضطفعا  الاغ  افطئ 
خرح  إلصاطئ  المثطخغظ  الساططغظ  عآقء  طع  غسمض 
جااعلى  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

 عثه المعمئ شسطغا ظغابئ سظعط وبعط

خخعخًا وأنَّ حرضات افدوغئ السالمغئ لط تاعرع شغ 
السابص سظ بغع حتظات طظ الثواء الفاجث لطمسطمغظ. 
جئتاظه  لصعله  سام  والاةارة  الئغع  دلغض  أن  وختغح 
ُ الَْبْيَع وََحّرََم الّرَِبا﴾، إق أن الصاسثة  َحّلَ اّبَ

َ
وتسالى: ﴿وَأ

الحرسغَئ تصِدغ بأنَّ الحغء المئاح إذا ضان شرد طظ 
أشراده ُغآدي إلى ضرر، غمظع ذلَك الفرد وغئصى ذلك 

الحغء طئاتًا.
إنَّ المخاظع شغ الثولئ اإلجقطغئ وطظعا طخاظع الثواء 
تضعن  ولثلك  التربغئ،  الخظاسئ  أجاس  سطى  تصعم 
طخاظع الثواء (جعاًء الاابسئ لفشراد أم الثولئ) ُطسثة 
والمدادات  التربغئ  الخظاسئ  لماططئات  دائماً  وصابطئ 
سطى  الئغعلعجغئ  افجطتئ  ضث  والاطسغمات  التغعغئ 
أوجع ظطاق طمضظ وشغ أجرع وصئ. والثولئ اإلجقطغئ 
افوبؤئ  اظاحار  ضث  العصائغ  اإلسثاد  سظ  طسآولئ 
عثه  لمعاجعئ  المسئصئ  الاعغؤئ  وسِظ  والفغروجات، 
الضعارث تال وصعسعا. غغر أن ضعن الثولئ اإلجقطغئ 
عغ المسآول افول سظ سقج آبار طبض عثه الضعارث 
ق غسظغ أنَّ المسطمغظ ضأشراد طسفعن طظ المساسثة 
أدلئ  فنَّ  لطضعارث،  الاخثي  جععد  شغ  والمساعمئ 
إزالئ الدرر وأدلَئ وجعب إغابئ المطععف والمخاب أدلئ 
ْ َضارَّ  ساطئ، تحمض الثولئ وافشراد، ضصعل الظئغ : «َم
ِه». وصعِلِه : «ِإنَّ  ْ َشاقَّ َشاقَّ اللَُّه َعَلْ َأَضَّ اللَُّه ِِه، َوَم
ُُه ِفي  ِل ْ ُنُه، َوال ُ ُ ُُه، َوال َ ِْل ِ ال َ ِل ْ ُ َ َأُخ اْل ِل ْ ُ ُ اْل ِم ْ ُ ِِه». وصعِلِه  وحئك أخابسه: «اْل  ْ َل ٍَة َنَ ِ ُم
افدلئ  عثه  ضض  ًا».  ْع َ ُه  ُ َْع  ُّ ُ َ َاِن  ْ اْلُ َ  ِ ِم ْ ُ ِلْل
ساطئ تعِجإ إغابئ المطععف سطى أشراد المسطمغظ ضما 
تعِجئعا سطى الثولئ، ولثلَك شإنَّ الثولئ تةظث وتساسغظ 
وصعسعا،  تال  اإلغابِئ  طةععد  شغ  المسطمغظ  بالرسغئ 
وتعاط باظزغمعط لقجافادة الصخعى طظ طةععدعط 
وتماغاعط تال سمطعط اإلغاِبغ والاظسغص بغظعط وبغظ 
الضعادر الرجمغئ المثاخئ. ضما وأنَّ لطثولئ اإلجقطغئ 
أن تفرض الدرغئئ سطى أغظغاء المسطمغظ بما غفدض 
سظ تاجاتعط بالمسروف لقظفاق سطى المةععد اإلغابغ 

إذا لط تضش افطعال شغ بغئ المال لثلك.
أطث  سظه  اهللا  رضغ  الَثطاب  بظ  سمر  المآطظغظ  أطغر 
افسراب شغ سام الرطادة باإلبض والصمح والجغئ طظ ضض 
أرغاف المسطمغظ، تاى بطتئ افرغاف ضطعا (َأْي َأْجَعَثْت 
َوَتِسَئْئ َوَلْط ُتْظِئْئ َحْغؤاً)، طما جعثعا ذلك. وضان سام 
افرض  فنَّ  بثلك  جمغ  وجعع،  صتط  سام  الَرَطادة 
اجَعدَّت طظ صطئ المطر تاى ساد لعظعا حئغعاً ِبالرطاد، 
أو فنَّ الرغح ضاظئ َتسِفغ تراباً ضالرطاد، تاى بطس سثد 
أضبر  لطصعت  ذطئا  المثغظئ  إلى  وشثوا  الثغظ  افسراب 
طظ خمسغظ ألفا، وذضر ابظ ضبغر شغ الئثاغئ والظعاغئ: 
(ضاإ سمر رضغ اهللا سظه إلى َأبغ ُطعجى رضغ اهللا سظه 
ِئ طتمٍث، وضاَإ إلى سمرو بِظ  بالئخرِة َأْن غا َغْعَباُه ُفطَّ
ِئ طتمٍث،  الساِص رضغ اهللا سظه بمخَر أْن غا َغْعَباُه ُفطَّ
شئسَث إلغِه ضضُّ واتٍث طظُعما بصاشطٍئ سزغمٍئ تتمُض الُئرَّ 
وجائَر اُفْذِسَماِت، َوَوَخَطْئ طغرُة سمرو رضغ اهللا سظه 
َئ). وضثلك شسض  َة إلى طضَّ َة وطْظ جثَّ شغ الئتِر إلى جثَّ
سمر طع جسث بظ أبغ وصاص شغ السراق وطساِوَغئ شغ 

ام، ذضر ذلك ابظ جسث شغ الطئصات. الحَّ
دوِل  طظ  دولئ  شغ  الضاربئ  ضاظئ  إذا  المصابض،  وشغ 
افسمال  شغ  تساسث  أْن  اإلجقطغئ  لطثولئ  شإنَّ  الضفِر، 
المساسثات،  أو  ئ  الُمْثَاخَّ الطعاصط  بإرجال  اإلغابّغئ 
وشَص طا غراه الثطغفئ طظ طخطتٍئ لطثولئ ولطثسعة إلى 
اإلجقِم، سطى أْن ق ُتآدي عثه المساسثات إلى تصعغئ 

الثولئ المظضعبئ سسضرّغاً.
وصث اجاةاب رجعل اهللا  قجاشابئ صرغح، وضاإ إلى 
بماطئ بظ ُأبال التظِفغ بأن غسمح لطمغرة بالعخعل إلى 
وذضر  آظثاك،  اإلجقم  وسثاء  الضفر  سطى  وعغ  صرغح 
اَمُة إَلى  َ َج أ ُث ابظ عحام ذلك شغ جغَرته شصال: «َخَ
ا إَلى  َُ َ ًا، َف َّة َشْ ا إَلى َم ُل ِ ْ ْ َأْن َ َعُه َ َ اَمِة، َف َ َ اْلَ َْع َق َقْ   َ َوِّن  ِ ِح الّ َلِة  ِ ِ َتْأُمُ   َ إّن   الّلِه  ِل  َرُس
 َ َ َ ِع، َف ْ َ ِ َواَألْبَاَء ِاْل ْ ّ َ اآلَاَء ِال ْل َأْرَحاَمَا، َوَقْ َقَ

 «ِل ْ َ َ اْل ْ ْ َوَ ُه َ ّلَي َبْ َ ِه َأْن ُ ُل الّلِه  إَلْ َرُس

وباء ضعروظا واقتتاد افوروبغ
عض غسصطه؟ أم غخسث بالغمني املاطرف؟ وطا لطمسطمني وطا سطغعط؟

سطى  أبر  ضما  أوروبا  سطى  أبر  صث  تصا  العباء  عثا  إن 
وسثم  اظاحاره  جرسئ  طظ  دولعا  شأربك  اآلخرغظ، 
تةاعه.  بالسةج  أتسعا  وصث  طعاجعاه.  سطى  صثرتعط 
الثغظ  إلى  لةأوا  شصث  سطماظغعن  أظعط  ورغط  لعثا 
شسمتعا لطمسطمغظ بأن غخثتعا بافذان شغ جماء 
طثظعط الضئرى، ولضظ سظثطا تظاعغ افزطئ جغظاعغ 
اجاشقلعط الثغظ. جغما وأظعط لط غخثروا صعاظغظ 
ولعثا  طآصائ.  صرارات  عغ  وإظما  المسطمغظ،  لخالح 
سطغعا  غةري  لظ  المسطمغظ  تةاه  جغاجاعط  شإن 
طبض  المسطمغظ  تصعق  أبسط  إن  تاى  ضئغر.  تشغغر 
وافذان  الحرسغ  والثبح  لترائرعط  الحرسغ  الطئاس 
طا زال الادغغص شغعا طسامرا. ولضظ لعتر تخعل 

تثفغش شغ السثاء تةاععط بثرجئ طسغظئ.
تفاسض  بألماظغا  الماطرشعن  الصعطغعن  رأى  وسظثطا 
أبظاء  لطظاس  المساسثات  وتصثغمعط  المسطمغظ 
ضعروظا".  أزطئ  غساشطعن  "المسطمعن  صالعا:  افزطئ 
ساججغظ  وضاظعا  خاشاا،  خعتعط  ضان  عآقء  ولضظ 
والصغام  وتــطــعل  أشــضــار  وتــصــثغــط  الــاــخــرف  ســظ 
سطى  وتسثعط  تصثعط  شسططعا  لحسئعط،  بأسمال 
المسطمغظ، وعثا عع الرضغجة العتغثة شغ سمطعط، إذ 
إظعط طفطسعن شضرغا وجغاجغا. ولعثا لط غساطغسعا 
أن غدططسعا بثور أو تض شعئطئ حسئغاعط، شأخئح 
سمعم  شغ  ذلك  وغقتر  ضسغفا،  خسعدعط  اتامال 
التضعطات  إجــراءات  وراء  اخائأوا  شضأظعط  أوروبــا، 
شحطعا  شرخئ  اظازارعط  بةاظإ  لسةجعط  التالغئ 
حسئغئ  ارتفسئ  وصث  لغخسثوا.  اضطرابات  وتخعل 
تاى  شامضظ  ألماظغا؛  شغ  وخاخئ  التاضط،  التجب 
الختغئ  الثثطات  باصثغمه  افزطئ  إدارة  طظ  اآلن 
والمساسثات المالغئ لطمادررغظ وطظع اتاضار السطع 
المسطمغظ  غغر  غةثون  ق  وعط  أجسارعا.  وارتفاع 
افسمال  طظ  بضبغر  وغصعطعن  غساسثوظعط  حئابا 

وخاخئ الثثطات الطئغئ طظ أذئاء وطمرضغظ.
غثا شغروس ضعروظا بمبابئ اخائار لقتتاد افوروبغ 
شصال  الخمعد،  سطى  وصثرته  تماجضه  طثى  لغزعر 
 :٢٠٢٠/٣/٢٦ غــعم  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج 
الثي  الاعثغث  لطثطر..  طسرض  افوروبغ  "المحروع 

ظعاجعه عع الصداء سطى طظطصئ الحغظشظ".
وصالئ المساحارة افلماظغئ طغرضض غعم ٢٠٢٠/٤/٧ 
أضئر  ــغ  افوروب اقتتاد  غعاجه  ظزري  وجعئ  "طظ 
غآبر  ضئغرا  ختغا  تتثغا  ظعاجه  تأجغسه،  طظث  اخائار 
المعط  طثاطش،  بحضض  ولع  تاى  الــثول  ضض  سطى 
الاغ  اقصاخادغئ  افزطئ  طظ  صعغا  الاضاض  غثرج  أن 

الفغروس". جئئعا 
وصث  جصعذه،  طظ  غتثران  افوروبغ  اقتتاد  شصائثا 
شحض ضاتتاد شغ الاساطض طع عثه افزطئ شطط غساطع 
لاتصغص  الةمغع  بعا  ُغطجم  طحارضئ  خططا  غدع  أن 
شغ  التثود  دوله  أغطصئ  بض  والاداطظ،  الاساون 
وجه بسدعا بسدًا، واعاجت البصئ باتفاصغئ الحغظشظ؛ 
والاةارة.  الاظصض  وترغئ  المفاعتئ  التثود  اتفاصغئ 
دولئ  شضض  الاساون،  بسثم  بسدا  بسدعط  واتعمعا 
خارت تفضر شغ ظفسعا وتمظع سظ اآلخرغظ افجعجة 
وعغ  الئحسئ  بخعرتعا  افظاظغئ  شزعرت  الطئغئ، 
ضاطظئ شغ ظفعجعط لضعظعط رأجمالغغظ ولظ تجغطعا 
طظ  الثروج  إلى  اإلغطالغعن  شثسا  اقتفاصات،  ضض 
اقتتاد. شاعاجاز اقتتاد ضان ذئغسغا، فظه اتتاد عح.

ربما ق غسصط اقتتاد اآلن لتاجاعط إلى المساسثات، 
شئات  البصئ،  سثم  طظ  جثغثا  لشما  زرع  ذلك  ولضظ 
طسرضا لقظعغار، وعع طا زال غساظغ طظ عجة خروج 
بالمسظى  اتتادا  غخئح  أن  الخسإ  وطظ  برغطاظغا. 
التصغصغ بسث أزطئ ضعروظا، شخار عمعط عع التفاظ 
غساطع  ولط  الحغظشظ.  اتفاصغئ  طبض  تصصعه  طا  سطى 
السغاجغ  الصرار  وتثة  ظتع  طعمًا  تصثطا  غتصص  أن 
شغ السغاجات الثاخطغئ والثارجغئ المحارضئ، شمبق؛ 
صرار  والاحغك  وجطعشاضغا  والمةر  بعلظثا  رشدئ 
وطا   .٢٠١٥-٢٠١٦ سام  القجؤغظ  باصاجط  اقتتاد 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

ضغش تضعن الرساغئ الختغئ 
يف ظض دولئ اإلجقم (٣)
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ 
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بتسإ طعصع (جئعتظغك، الثمغج، ٣٠ حسئان ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٤/٢٣م) دسا الطعاء الماصاسث خطغفئ تفار سمغض 
أطرغضا طساء الثمغج   الطغئغغظ إلى صرار وخفه بـ"الاارغثغ"، إلدارة  حآون الئقد وشص إسقن دجاعري غمعث لثولئ 
طثظغئ.  وصال إن تخرشات المةطج الرئاجغ ضاظئ جئئا رئغسغاً شغ اظاعاء خقتغئ اقتفاق السغاجغ، جاء ذلك شغ 
ضطمئ طاطفجة ظصطعا طعصع لغئغا ٢٤ اسائر شغعا أن المةطج الرئاجغ خائظ وسمغض بةطئه المرتجصئ واقجاساظئ بالةغح 
الارضغ. طتمقً المةطج الرئاجغ لتضعطئ العشاق، طسآولغئ اظتثار المحعث السغاجغ، والعضع اقصاخادي شغ لغئغا.

: إن ذرشغ الظجاع شغ لغئغا عما أدوات خراع خارجغ ق ظاصئ فعض لغئغا شغه وق جمض، شالسراج 
غ

الثي تحضطئ تضعطاه خارج لغئغا بط دخطاعا بتماغئ أوروبغئ، ق غثاطش سظ خطغفئ تفار سمغض أطرغضا 
سظ  اإلجقم  غغاب  طثى  غزعر  المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعا  لغئغا  شغ  السغاجغ  المحعث  إن  المسروف، 
اقرتماء  إلى  المسطمغظ  طظ  ضبغرًا  دشع  طا  وعثا  المخالح،  عغ  السقصات  شأجاس  السغاجغئ،  التغاة 
بأتدان الضفار المساسمرغظ لطتخعل سطى جططئ زائطئ وضرجغ طسعجئ صعائمه، ولع سطى تساب افطئ 
طخغرعط  غربطعن  أظعط  ذالما  بعا  وغظعدعا  افطئ  واصع  غخطتعا  لظ  السغاجغغظ  عآقء  إن  ودغظعا. 
بمخغر المساسمر، وذرشا الظجاع شغ لغئغا لط غثرجعا سظ ذلك، بض غسامر اجاسمالعط لاثطغر طصثرات 

لغئغا وبرواتعا طظ الظفط والحئاب الماتمج الساطض لطاشغغر، شعض طظ ختعة صئض شعات افوان؟

القرار التاريخي الذي ينقذ ليبيا بحق هو تحكيم شرع اهللا
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زاد تزر الاةعل المفروض شغ العظث بسئإ شغروس ضعروظا طظ خطر المةاسئ بالظسئئ إلى طسطمغ أراضان، 
الثغظ غسغحعن شغ طثغمات بالساخمئ ظغعدلعغ وإصطغط جاطع وضحمغر. وغمظع تزر الاةعل المظزمات اإلغابغئ 
الماطعسئ طظ العخعل إلى طثغمات طسطمغ أراضان، الاغ تصع شغ المظاذص المحمعلئ بالصرار. إزاء ذلك صال 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ظحره سطى طعصسه: ق غجال إخعاظظا شغ 
أراضان غساظعن افطرغظ سطى غث أسثاء اهللا العظثوس، تاى بات المعت غاعثدعط إطا صاق سطى غث المةرطغظ 
أو بسئإ الةعع الثي غفرضه المةرطعن سطغعط، وعط شغ ذلك ق بعاضغ لعط، والسئإ شغ ذلك عع أظعط 
طسطمعن، وصث أجطمعط تضام المسطمغظ فسثاء اهللا العظثوس غسعطعظعط جعء السثاب، وبالطئع غخمئ طا 
غسمى المةامع الثولغ وعغؤاته وطآجساته فن الدتغئ عع طظ أسثاء الشرب، وعط المسطمعن، أطا لع ضان 
الدتغئ طظ غغر المسطمغظ لرأغظا ضغش غاصاذر الشرب وطسه تضام المسطمغظ بالحةإ واقجاظضار واقجاظفار. 
إّن سمالئ التضام وخعارعط وغغاب جططان اإلجقم والمسطمغظ صث جسض المسطمغظ ق بعاضغ لعط، غدطعثظا 
اقجاسمار وغسعطظا جعء السثاب دون أن غةث طظ غاخثى له أو غظسغه وجاوس الحغطان. وجض تضام المسطمغظ 
طظحشطعن شغ تصثغط صرابغظ الطاسئ والعقء لطشرب وسقطات التإ وافظج ضما شسطعا طآخرا بإرجال المسعظات 
الطئغئ إلى إغطالغا تاضظئ الفاتغضان! إّن اإلجقم غعجإ سطى المسطط ظخرة أخغه المسطط، وعع سطى الثولئ 
وأعض الصعة أوجإ، وشغ ظض وصعف التضام أطام أداء عثا العاجإ خار ق بث طظ تضبغش الةععد إلصاطئ الثقشئ 

الاغ غترك خطغفاعا الةغعش ظخرة لطمسطمغظ المسادسفغظ، وغصعل شغعا الثطغفئ لمسطمغ أراضان ُظخرتط.

طع السسعدغئ الاغ باسئ صسماً شغ الةظعب، وتساوظعا 
والغعم  ودطحص،  الةظعب  سطى  أضمطئ  الاغ  صطر  طع 
قتفاصغئ  بدماظعا  خاظاعط  الاغ  ترضغا  طع  غاساوظعن 

خفخ الاخسغث الاغ جئصعا بغع تطإ.
غةإ  ضما  التصغصغ  الخراع  تةط  الظاس  غثرك  ولط 
وإن عافئ تظاجرعط بالصعل (عغ هللا) وبالصعل (أطرغضا 
عثه  تاتعل  لط  ولضظ  دطظا؟)  طظ  تصثك  غحئع  ألط 
الثول  شاتئ  أن  بسث  وخاخئ  جطعك  إلى  الخغتات 
تئض الثسط الثي صئطاه الفخائض وربطاه سطى سظصعا 
شخارت بعابئ افطج طاشغرات الغعم! وصث رأغظا ضغش 
تتعلئ ضاائإ أترار الحام إلى أداة لاظفغث العثن شغ 
طظاذص دون أخرى لغافرد الظزام بشغرعا، ورأغظا ضغش 
عرولئ إلى طآتمر الرغاض الثي ُغظعغ بمصرراته شضرة 
سصطغئ  طظ  الظخرة  جئعئ  تتعلئ  ضغش  ورأغظا  البعرة، 
طع  المحغ  سصطغئ  إلى  أسثائه  طظ  والئراء  هللا  العقء 
تتعلئ  وضغش  اهللا،  أسثاء  طع  الاصغئ  وطمارجئ  الاغار 
شغ أدبغاتعا طظ سرض اإلجقم السالمغ إلى اإلجقم 
المسمى  اإلجقم  إلى  بط  (الساغضسئغضعي)  المتطغ 
والماماحغ طع الظزام الارضغ لاخض شغ آخر  طساثقً 
تطصاتعا إلى طتاربئ وإصخاء طظ ضاظعا غتمطعن شضرتعا 
صئض جظعات، ورأغظا ضغش تتعل الةغح التر إلى جغح 
جغح  بط  وذظغ  جغح  إلى  بط  باخاخار،  ترًا  لغج 
تاى غغر وذظغ سظثطا تتعل طرًة لةظثرطا سظث ترضغا 

وطرة لمرتجصئ لطصاال شغ لغئغا!
ظسط إن آشئ البعرة عغ اسائار أن اهللا عع الةعئ افضسش 
تساظث  أصعى  جعئ  سظ  الئتث  وبالاالغ  المسادلئ  شغ 
شغئثأ  وظعاعغه  وتثابغره  اهللا  أواطر  سظ  بسغثًا  البعرة 

البائرون سظثعا بثق المساطغر شغ ظسح بعرتعط.
وفن الحغء عظا ُغسرف بدثه شإن طظ أعط طساطجطات 
طسارعا  تختغح  ُغراد  الاغ  البعرة  أو  العلغثة  البعرة 
الخراع  تصغصئ  أوقً  أعطعا  غثرك  أن  الحام،  ضبعرة 

طرضجغئ  سطى  تتاشر  شسعف  تخرغا،  الثوقر  خقل 
الثوقر شغ السالط، وتسامر بإظااج الثوقرات بضمغات 
عائطئ تسادل سطى أصض تصثغر ضمغئ الثوقرات الدرورغئ 
لحراء وتسعغص الظفط. وصث اتثثت أطرغضا طظ ترب 
١٩٧٣ وجغطئ لرشع جسر الظفط أوق طظ خقل سقصاعا 
طع السسعدغئ بط تمضظئ طظ سصث اتفاصغئ شغ حعر آب 
طظ سام ١٩٧٣ واشصئ شغعا السسعدغئ سطى بغع الظفط 
شغ  افسداء  الثول  واشصئ  بط  وطظ  بالثوقر  تخرغا 
تخرغا  الظفط  لئغع  اقظدمام  سطى   ١٩٧٥ سام  أوبك 
لحراء  تتااج  دولئ  ضض  سطى  لجاطا  وأخئح  بالثوقر. 
الثوقر  سمطئ  طظ  ضاٍف  ضط  لثغعا  غاعشر  أن  الظفط 
المافردة شغ طساطقت الظفط، طا غسظغ أن سطى عثه 
بالثوقرات أو تحاري الثوقر  الثول أن تصئض صروضاً 
طظ افجعاق المالغئ، أو بأي وجغطئ أخرى. المعط أن 
بظك  وضمظ  الثوقر،  تثشص  اجامرار  ضمظئ  أطرغضا 
اقتاغاط الفغثرالغ اجامرار إظااج الثوقر، بشخ الظزر 
سظ وجعد ظمع اصاخادي شغ داخض أطرغضا أو سثطه. 
وطظ أجض أن غاط تغسغر سمطغئ إظااج الثوقرات بثون 
صغث أو حرط سمث الرئغج رغشان جظئ ١٩٨٣ إلى تترغر 

الثوقر طظ صغث آخر وعع الظمع اقصاخادي.
وطظث سام ١٩٧٣ لط غتخض أي تمطمض أو تمرد أو اساراض 
سطى تةارة الظفط بالثوقر إق تثغبا، تغث ظعرت بغظ 
بسخ الثول شغ السالط طبض روجغا والخغظ تعجعات 
الظفط  تةارة  سظ  لقباساد  تثسع  تضاقت  وأتغاظا  وآراء 
بالثوقر. ختغح أن ضبغرا طظعا ضاظئ أحئه بمظاورات، إق 
أظعا ق حك تعجث الصطص لثى السغاجئ افطرغضغئ، وغجداد 
طظ  غاعصع  وطا  ضعروظا  أزطئ  تثاسغات  طع  الصطص  عثا 
اظعغارات طالغئ واصاخادغئ خاخئ شغ جعق الظفط بسث 
أن اظثفخ الططإ سطى الظفط بحضض ضئغر زاد سظ ٣٠٪.
وصث تتثث بسخ المتططغظ اقصاخادغغظ والسغاجغغظ 
سظ ظزام سالمغ جثغث سطى المساعى السغاجغ ضما 
سطى المساعى المالغ. شئغظما تتثث ضغسظةر شغ طصالئ 
 ٢٠٢٠/٤/٢ باارغت  جعرظال  جارغئ  وول  شغ  ظحرعا 
تتثث  شصث  السغاجغ،  السالمغ  الظزام  شغ  تشغر  سظ 
ضاإ  شصث  المالغ.  السالمغ  الظزام  تشغر  سظ  آخرون 
الضعضإ"  "طال  طةطئ  شغ  الضاتإ  روجالسضغ  جرغب 
الاابع لمتطئ أن.بغ.آر افطرغضغئ، ضاإ شغ طصال غعم 
٢٠٢٠/٤/٢١ "لماذا غطئع المرضجي افطرغضغ ترغطغعظات 
طظ الثوقرات وغعزسعا سطى دول السالط؟"، ضاإ صائق 
"إن صئعل الفغثرالغ افطرغضغ بمعمئ الثائظ الطئغسغ 
شغ  بعرة  بمبابئ  غسث  السالط  شغ  المرضجغئ  لطئظعك 
الظزام المالغ السالمغ". وصث تتثث المصال سظ إظحاء 
 (swap lines) الفغثرالغ افطرغضغ سظ خطعط تئادل
بغظه وبغظ بظعك طرضجغئ سالمغئ (١٤ بظضا) غاط بمعجئعا 

وأظه خراع إغماٍن وضفر وأظه خراع تص وباذض وأظه 
طعاجعئ طع المظزعطئ الثولغئ تاى ق غافاجأ الساططعن 

وتاى ق تئرد عممعط.
وغظئشغ أن غاسّطح الساططعن بمفععطغظ ضاشغغظ لاةاوز 
السصئات أق وعما طفععم الرزق وطفععم افجض؛ شالرزق 
طصسعم وطضاعب شغ الطعح المتفعظ ضالمعت تماطاً، 
شسظ  وأجطه،  رزصه  غساضمض  تاى  إظساٌن  غمعت  شق 
َ ُروُح  أبغ أطاطئ رضغ اهللا سظه؛ أن الظئغ  صال: «َنَف
َحَّى  ْنَا  الُّ  َ ِم َج  ُ ْ َت  ْ َل ًا  نْف َأنَّ  َرْوِعي  ِفي  اْلُقُِس 
 ، ِ ََّل ا ِفي ال ُل ِ َ ِرْزَقَها، َفَأْج ِع ْ َ ْ َل َأَجَلَها، َوَت ِ ْ َ ْ َِّ، َفِإنَّ َت َِة  ِ ْع َ ُه ِ ُْلُ ْزِق َأْن َت َاُء الِّ ْ ِ اْسِ ُ َلَّ ِ ْ َوَالَ 

َاَعِِه». ُه ِإالَّ ِ َ َ َال ُيَاُل َما ِعْ َّ
اهللا  طظ  المططعب  الظخر  طساطجطات  وقجاضمال 
وُغتاجئععط  الظاس  وغائسعط  الساططعن  غسغر  وتاى 
ُغتثدوا  أن  السابصئ  المفاعغط  طع  بّث  ق  بّغظئ  سطى 
ووضعح  دصئ  بضض  المظحعد  لطئثغض  طحروسعط 
وغظخروه  الظاس  لغائظاه  رطادغئ  أو  طعاربئ  وبثون 
غسغروا  تاى  تظفغثه  شغ  لطسغر  صادته  وغساظثوا 
طظ  شارغئ  طخططتات  سطى  ق  وبخغرة  عثًى  سطى 
طدمعظعا ضما شسض تظزغط الثولئ الاغ اجاشض الرأي 
السام تعل الثقشئ لغجسط بسثعا إصاطئ خقشئ أجاءت 
اهللا  شدض  لعق  لاحعغعه  وجسئ  الثقشئ  لمحروع 

الثي شدتعط وضحش زسمعط.
بافجئاب  افخث  سثم  المساطجطات  عثه  تسظغ  وق 
غسظغ  ولضظ  ورجال،  وسااد  سثة  إسثاد  طظ  المادغئ 
أن غضعن عثا اإلسثاد بظاًء سطى طئثأ بابئ؛ شالعضعء 
ذغئا  إق  غصئض  ق  ذغإ  واهللا  ظةج،  بماء  غخح  ق 
الَِّثغَظ  َأغَُّعا  ﴿َغا  الصائض:  شعع  اهللا  سظث  طظ  والظخر 
َأْصَثاَطُضْط﴾،  َوُغَبئِّْئ  َغْظُخْرُضْط   

َ
اهللا َتْظُخُروا  ِإْن  آَطُظعا 

شما سطغظا إق تتصغص الحرط لغتصص اهللا لظا العسث إن 
 حاء، وظسأل اهللا أن غضعن صرغئا

تجوغث عثه الئظعك بضمغات ضئغرة طظ الثوقرات طصابض 
ضمغئ طظ سمقت وظصعد الثولئ. وغسمض الفغثرالغ سطى 
ربط ١٧٠ بظضاً طرضجغاً آخر، تغث غسمض سطى ظحر وتعزغع 

٢٠ ترغطغعن دوقر تعل السالط.
غسمض  افطرغضغ  الفغثرالغ  اقتاغاط  بظك  أن  وغئثو 
وسحرغظ  الثمج  خقل  سرف  سما  بثغطئ  خطئ  سطى 
جظئ الماضغئ بالئارودوقر، أي الثوقر طصابض الظفط. 
جسر  سطى  واجاصرت  الظفط  أجسار  اظعارت  تال  وشغ 
أصض طظ ١٠ دوقر لطئرطغض، شإن ضمغئ الثوقرات الاغ 
ضئغر.  بحضض  جاظثفخ  الفغثرالغ  غظاةعا  أن  غمضظ 
ولطاعضغح شإن إظااج السالط الغعطغ طظ الظفط غخض 
إلى ١٠٠ ططغعن برطغض شغ الزروف السادغئ. شإذا ضان 
جسر الئرطغض ١٠٠ دوقر شإن الفغثرالغ افطرغضغ غامضظ 
طظ إخثار وذئاسئ ١٠ ططغار دوقر غعطغا أي طا غسادل 
٣,٦٥ ترغطغعن دوقر جظعغا. شإذا اظثفخ السسر إلى ١٠ 
دوقرات لطئرطغض شإن رخغث الئظك الفغثرالغ جراء بغع 
الظفط جغظثفخ إلى ٣٦٥ ططغار دوقر شصط، طا غسظغ أن 
جغاجئ الئارودوقر جاخئح سئؤا سطى الئظك افطرغضغ 
وتغعغئ.  صعة  ساطض  تضعن  أن  طظ  بثق  المرضجي 
أجسار  إسادة  سطى  السمض  أو  بثغض  طظ  بث  ق  وبالاالغ 

الظفط لقرتفاع ضما تخض بسث أزطئ ٢٠٠٨ المالغئ.
سطى  غسمض  الفغثرالغ  أن  المتططغظ  بسخ  ذضر  وصث 
شغ  الثولغغظ  الظصث  وخظثوق  الئظك  دور  اجائثال 
شغ  الفغثرالغ  غصعم  بتغث  السالمغ.  اإلصراض  سمطغئ 
الظعاغئ باجوغث طسزط دول السالط بالثغعن المرتئطئ 
بالثوقر. طا غسظغ أظه شغ تال تط الاعاشص طع ١٧٠ بظضا 
طرضجغا سالمغاً، شإن الفغثرالغ جغضعن بعجسه إخثار 
طا غجغث سطى ١٠ ترغطغعن دوقر جظعغا وعع رصط غفعق 

سثة طرات طا ضان غخثره طصابض الظفط.
سطى أي تال غئثو أن أطرغضا تسمض اآلن ضمظ المبض 
الغمظغ السرغص "إذا خطتئ شجوج وتمار وإق شرضئئ إلى 
ذطار"، وغسظغ أن اظثفاض جسر الظفط إلى أصض طظ ١٠ 
اقبظغظ  غعم  تخض  ضما  خفر  طظ  وأصض  بض  دوقرات 
روجغا  طبض  دوق  غردع  أن  الممضظ  طظ   ٢٠٢٠/٤/٢٠
والخغظ سظ طةرد الافضغر بالسجوف سظ الثوقر شغ تةارة 
الظفط وتضعن أطرغضا صث ضمظئ اجامرار تثشص الثوقر 
وذئاساه وإظااجه دون أي غطاء طططصا، وإق شعا عغ 
تتدر لئثغض أحث جعءًا طظ جابصه، غاطثص بثوقرات 
وظعإ  والحسعب  الثول  طصثرات  ورعظ  دغعن  طصابض 
أظتاء  حاى  شغ  الحسعب  وتخئح  السغادغئ.  برواتعا 

افرض طساسئثة وطرتعظئ لسائقت الئظك الفغثرالغ.
أطرغضا  حرور  طظ  غظساص  لظ  السالط  أن  والتصغصئ 
ورأجمالغاعا وربا بظعضعا إق إذا اجاساد اإلجقم بظزاطه 
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إلسثاد الرأي السام لاصئض عضثا جغاجئ.
عضثا  شغ  التاضمئ  عغ  البصاشغئ  شالمرجسغئ  وسطغه 
المادغئ  شالظزرة  طخططتات،  عضثا  وشغ  جغاجات 
شغ الفضر الشربغ تساائسعا صائماعا الثاخئ بعا طظ 
وتاةاظج  تاقءم  الاغ  واآلراء  وافشضار  المساصثات 
طسعا والاغ ق غمضظ لقظسان الشربغ السطماظغ المادي 
ضعروظا  صئض  وجائصى  ضاظئ  شعغ  طظعا،  اقظسقخ 
المعظثس.  وعظثجئ  الطئغإ  ذإ  صئض  بض  وبسثعا، 
جائجة  سطى  التائج  إرلغت  بعل  افلماظغ  الطئغإ  شعثا 
المظاسئ  شغ  أبتابه  سظ   ١٩٠٨ جظئ  الطإ  شغ  ظعبض 
براطب  تمعغض  تصطغص  سطى  التضعطات  غتث  الثاتغئ، 
أي  السضاظغئ"،  "الصظئطئ  طآلفه  شغ  العشغات  طظ  التث 
طظ  لطتث  تمعت  الظاس  اترضعا  خارطئ  خماء  بمادغئ 
والطظغظ  الرظغظ  ذاك  خطش  أي  السضاظغ.  الضط  عثا 
السطمغ الصرغإ الثفغش لسماسئ الطئغإ عظاك الخعت 
البصاشغ الئسغث السمغص لثاروغظ وطالاعس وضاظاغطعن 

و... وعثا افخغر عع افبطس أبرا وافشسض جطعضا.
شالثاروغظغئ والمالاعجغئ عغ طظحؤئ وطآجسئ وباظغئ 
لطفضر الشربغ المساخر وطاةثرة شغ السغاجات الشربغئ 
المساخرة. شصاظعن الاسصغط (طظع اإلظةاب) شغ العقغات 
الماتثة لسظئ ١٩٢٧ ضان طخثر إلعام لطظازغغظ شغ جظ 
صاظعظعط الثاص بعط لطاسصغط جظئ ١٩٣٣. وشغ جئسغظات 
شغ  التمر  والعظعد  السعد  إجئار  تط  الماضغ  الصرن 
أطرغضا سطى الاسصغط الصسري وتط تشطغفه بإجراء ذئغ، 
وشغ اساراف الصاضغ الفغثرالغ افطرغضغ جغرعالث جغض 
جاء  لطفصراء  الصسري  الاسصغط  صدغئ  شغ  سام ١٩٧٢  شغ 
شغه "سطى طثى السظعات الصطغطئ الماضغئ صاطئ الثولئ 
والعغؤات والعضاقت الفغثرالغئ باسصغط طا بغظ ١٠٠ ألش 

إلى ١٥٠ ألش حثص طظ طاثظغغ الثخض الفصراء".
وبظاء سطغه شمظاسئ الصطغع عغ الظااج المادي الطئغسغ 
الثاروغظغئ  وأجسعا  المادغئ  الفطسفغئ  لطظزرة 
والمالاعجغئ شغ الفضر الشربغ. شمظاسئ الصطغع شغروس 
طظ الفغروجات الفضرغئ الاغ أظاةاعا تاضظات الئسعض 
البصاشغ الشربغ، عثا افخغر الثي طا ضان لئثره وبغده أن 
غاثطص وغظمع إق شغ المساظصع التداري الشربغ. وسطغه 
وتاى غاط الاثطص طظ عضثا شغروجات شضرغئ وجإ 
الاثطص طظ الئسعض البصاشغ الشربغ، وإلظعاء المحضض 
طظ جثوره ق غضفغ صاض عضثا بسعض بصاشغ بض غةإ 
تةفغش المساظصع، أي اصاقع تدارة الشرب طظ جثورعا 
شعغ صاع المساظصع وطظئع الصثارة، بط تطعغر الئحرغئ 
اإلجقم  بتدارة  تداري  ورجج  ظةج  عضثا  طظ 
السزغط وبطسمعا السغاجغ خقشاعا الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة. وإن الجطان صث اجاثار وطا إدبار لغض الشرب وإصئال 
َغالٌِب  شةر اإلجقم إق خئر عظغعئ طظ سةطئ، ﴿وَاهللاُ 

 ﴾ْكَثَر الّنَاِس َال َفْعلَُموَن
َ
ْمرِهِ َولَِكّنَ أ

َ
َعلَى أ

والةثل  الطشط  طظ  ضبغرا  الصطغع  طظاسئ  طخططح  أبار 
إن  الصعل  وجإ  بثاغئ  والسغاجغ.  الفضري  والاةاذب 
والسغاجغ  الفطسفغ  الفضر  شغ  واقجاسارة  المخططح 
وق  وافجطعب  الطشئ  لةمالغئ  لفزغا  ترضغئا  الئائ  لغسا 
لطمخططح  بض  بقغغا،  إظحاء  تاى  وق  بغاظغا  خصق 
المفضر  غسسى  وغاغئ  وجئإ  ذعظغ  واصع  المساسار 

والفغطسعف والسغاجغ لارجماعا شغ الافضغر والعاصع.
وافخطر شغ عضثا اجاسارات عع طا تثفغه طظ طداطغظ 
شضرغئ وجغاجغئ. وطخططح طظاسئ الصطغع الثي غسظغظا 
عظا عع طظ عثا الصئغض، شعع لغج طخططتا طخماا 
طتاغثا برغؤا، بض عع طخططح طبصض طبثظ بالتمعلئ 
الصطغع  طظاسئ  طخططح  ضان  ولما  لخاتئه،  البصاشغئ 
طظاةا غربغا، اجاتال تعلغث طسرشئ جادة بحأظه دون 

طسرشئ الئثور والةثور الفضرغئ الاغ أظئااه.
طظ  شعع  خالخئ  سطمغئ  دقلئ  المخططح  تتمغض  أطا 
باب اخاقس الظزر، شغئخر الةجء وغئظغ سطغه الاخعر 
الضطغ، شاعتغ لك المظاسئ بحرائط الاةربئ وتتالغض 
المثائر، والارضغإ عظا طاظع، شمظاسئ الصطغع عغ خغار 
جغاجغ. والسغاجئ شغ ذئسعا افخغض بصاشئ تسائطظ 
سصائث وأشضارا وآراء بصاشغئ، شالسغاجئ طا ضاظئ غعطا 
طا خظاسئ طثئرغئ وق إظااجا طسمطغا، بض خغاغئ بصاشغئ 
لصعاظغظ وأتضام طساظئطئ طظ طخادرعا البصاشغئ تط 

تخغغرعا جغاجات.
شمخططح طظاسئ الصطغع طبصض وطبثظ إلى أبسث التثود 
واقجاماسغئ  السغاجغئ  بالثاروغظغئ  المساشات  وأصخى 
شغ الفضر الشربغ، وتةث خثاعا شغ أشضار داروغظ وأشضار 
طالاعس الاغ تعاعا ضاابه "بتث شغ طئثأ السضان" وشغ 
آراء جغمج جاغعارت وشغ ظزرغئ السضان لضاظاغطعن، 

وغغرعط طظ طظزري وطآجسغ الفضر الشربغ.
شمظاسئ الصطغع عغ ترجمئ سمطغئ لطمفععم الفطسفغ 
المادي شغ الفضر الشربغ "الئصاء لفصعى". تصارح ظزرغئ 
طظاسئ الصطغع أظه شغ تالئ افطراض المسثغئ الاغ تظاصض 
تضعن  السثوى  جطسطئ  إساصئ  شإن  شرد،  إلى  شرد  طظ 
باظاحار الفغروس سظ ذرغص السثوى واضاساب طظاسئ 
جماسغئ ضث الفغروس. أطا الحغء المسضعت سظه عع أظه 
لاتصغص طظاسئ الصطغع عثه جغمعت طا طسثله ١٠٪ إلى 
٢٠٪ طظ الصطغع لدسش طظاساعط. أي طدمعظعا البصاشغ 
المسائطظ أن ظارك الحغاه وحأظعا ترتع وتصاوم صثرعا 
المادي الفغروجغ تاى غاط ذاك الفرز المادي الطئغسغ 
لفصعى"،  "الئصاء  الطئغسغ  المادي  الصاظعن  سطى  بظاء 
اإلظساظغ  الجغش  طظ  بحغء  افطر  تشطغش  طظ  ضغر  وق 
شالمغضاشغطغئ عغ خقة السغاجغغظ الشربغغظ. شثطاب 
"سائقت  الئرغطاظغ:  العزراء  رئغج  جعظسعن  بعرغج 
ضبغرة وضبغرة جثا جافصث أتئاءعا جغفصثون صئض أن 
السغاجغئ  المغضاشغطغئ  باب  طظ  عع  طعسثعط"  غتغظ 

طظاسئ الصطغع؛ خغار بصايف أم إجراء سطمغ
يف طعاجعئ ضعروظا؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طظاجغ طتمثـ 

تامئ ضطمئ السثد: آشئ البعرات وطعجئات اظاخارعا بعرة الحام ظمعذجًا

مسلمو الروهينجا يعانون األمرين على يد الهندوس والبوذيين
فماذا بعد أيها المسلمون؟!

تجاغث شغ المثة افخغرة طظ شارة وباء ضعروظا اعامام الشرب وأبعاصه الثسائغئ بما تظاةه السصعل المئثسئ شغ 
تعظج، تجاغثا طبغرا لقظائاه والاساؤل. شمظ تخرغح طاتغاس شارغعن رئغج صسط اقجاسةالغ بمساحفى "جان 
دوظغ" شغ شرظسا تعل طعارة وضفاءة افذئاء الاعظسغغظ شغ شرظسا ضمظ برظاطب بإذاسئ آر تغ إل، إلى تصرغر 
صظاة الئغ بغ جغ تعل خظاسئ افصظسئ العاصغئ طظ ذطئئ المثرجئ العذظغئ لطمعظثجغظ بسعجئ، إلى طصال 
ختغفئ ظغعغعرك بعجئ افطرغضغئ تعل طعظثجغ المسعث العذظغ لطسطعم الاطئغصغئ والاضظعلعجغا وصثرتعط 
سطى تطعغر تطئغٍص لطثضاء اقخطظاسغ صادٍر سطى تتطغض خعر افحسئ الخثرغئ وطسرشئ طا إذا ضان الحثص 
طخاباً بفغروس ضعروظا، تغث تمض المصال سظعان "تعظج تساعط شغ الةعث السالمغ لمضاشتئ شغروس ضعروظا".
: إن عثا "الائاعغ" الشربغ المجسعم، بالضفاءات الاعظسغئ، غتغطظا إلى اجاراتغةغئ صثغمئ طاةثدة 
شغ اخاطاف الضفاءات لخالح المحارغع الشربغئ، بما غسمص طظ ظجغش عةرة افدطشئ وغفرغ الساتئ المتطغئ 
طظ الصادرغظ سطى اقظثراط شغ طحروع جغاجغ ظعدعي غصعم سطى أجاس اإلجقم. وإظه لمظ المآجش أن 
غشفض بسخ سطماء افطئ وطفضرغعا سطى ذئغسئ الظزام المثطص طظ افزطات الماساصئئ الاغ خطفعا تطئغص 
الظزام الرأجمالغ سالمغا، وأن غدّغع الئسخ سطى أظفسعط شرخئ اقعاثاء إلى تصغصئ طحروع الثقشئ الثي 
ترص الشرب سطى تحعغعه ذعال سصعد، المحروع الصادر سطى تدغغص الفةعة الاضظعلعجغئ الرعغئئ الاغ خطفعا 
غغاب جططان اإلجقم. بض عع المحروع الةثي العتغث الثي جسض السثغث طظ طثازن الفضر وطساعث الثراجات 
اقجاراتغةغئ شغ الشرب تئتث جغظارغععات الاساطض طع دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا.

فهم احتفاء الغرب بالعقول المبدعة في تونس 
في سياقه الصحيح
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اتعط رئغج طةطج السغادة السعداظغ سئث الفااح الئرعان أتجابا جغاجغئ باحضغض خقغا داخض المظزعطئ 
السسضرغئ بالئقد. جاء ذلك شغ شغثغع تروغةغ لمصابطئ أجراعا الئرعان طع الاطفجغعن السعداظغ الرجمغ، 
وتظزغمات  أتجاب  تشطشض  طتاوقت  بحأن  غبار  طا  تعل  جآال  سطى  وردًا  طعصسه،  سئر  السغادة  طةطج  ببه 
جغاجغئ شغ المظزعطات افطظغئ والمآجسئ السسضرغئ، صال الئرعان بسخ الةعات (لط غسمعا) تتاول أن 
افتجاب  لئسخ  خقغا  عظاك  أن  ظقتر  وتابع  السسضرغئ.  المآجسات  طظسعبغ  بسخ  طع  وتاعاخض  تاخض 

شغ الةغح، وضض اقظصقبات الاغ جرت بالسعدان لط تصط بعا الصعات المسطتئ طظ تطصاء ظفسعا.
: إن الةغعش شغ الثول عغ بغدئ الصئان شعغ صعة طظزمئ تتااج شصط إلى طظ غصعدعا بفضرة 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

غجال  وق  ضان  اإلجقطغئ،  افطئ  سصغثة  طظ  طظئبص  جغاجغ  طحروع  خاتإ  الاترغر  تجب  وإن  ختغتئ، 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  بمعجئه  والسمض  لائظغه  وجغعحعا  افطئ  سطى  وغسرضه  طحروسه  غصّثم 
سطى طظعاج الظئعة، شإلى عثا الثغر ظثسع الةغعش شغ أطاظا اإلجقطغئ وظثسع صادة عثه الةغعش شضض 
طحارغع الرأجمالغئ طظ وذظغئ وصعطغئ ودغمصراذغئ صث شحطئ وبان زغفعا وسعارعا، شإلى سج الثظغا 

واآلخرة ظثسعضط أن تضعظعا أظخار عثا الجطان ولمبض ذلك شطغسمض الساططعن.

اسائر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ افردن شغ 
بغان ختفغ: أن وباء ضعروظا لط غضظ عع المئرر الثي 
شرض بسئئه صاظعن الثشاع، بصثر طا ضان الفرخئ الاغ 
ضان غظازرعا الظزام افردظغ وتضعطاه، لفرض إجراءات 
واجابظاءات ق سقصئ لعا بالتةر الختغ. وأوضح الئغان: 
طظ  الظاس  طظع  شغ  تمادى  صث  وتضعطاه،  الظزام  أن 
السمض لضسإ أصعاتعط وسثم شاح طتالعط، إق بحروط 
الرساغئ  طسآولغئ  سظ  تضعن  طا  أبسث  تسةغجغئ  ظالمئ 
وتسصغثاته.  خعره  بأبحع  اقباجاز  شمارجئ  التصئ، 

واجاظضر الئغان: أظه وبالرغط طظ تعاتر افظئاء تعل السغطرة سطى العباء شغ طسزط أظتاء افردن، إق أن التضعطئ 
طا زالئ تظاعب السصطغئ الماسططئ شغ الاساطض طع الحسإ بسثم تمضغظ الظاس طظ الصغام بممارجئ حسائر خقة 
الةمسئ، والصغام واقباعال شغ حعر رطدان شغ طساجث اهللا الاغ غخر الظزام سطى إغقصعا، شالةرغمئ باتئ 
واضتئ لطسغان غضاد غةمع سطغعا الظاس، وأسثار التضعطئ باتئ أوعظ طظ بغئ السظضئعت. وأحار الئغان إلى: إن 
طا غصعم به الظزام وتضعطاه طظ إجراءات اصاخادغئ وجئائغئ واباجازغئ، وأن طا غصعم به طظ اقجامرار شغ 
الاةعال  طظع  بفرض  الخائمغظ  سطى  والادغغص  لفاتعا،  القزطئ  الاثابغر  اتثاذ  إطضاظغئ  طع  المساجث  إغقق 
واقجائثاد  الئططةئ  بمزاعر  إق  اآلن  سطغه  غةرؤ  وق  ضعروظا،  وباء  صئض  سطغعا  لغةرؤ  ضان  طا  اإلشطار،  صئض 
الاغ غمارجعا، وغئاسث ضبغرًا سظ طئرر المتاشزئ سطى ختئ الظاس الاغ تاحثق بعا التضعطئ ووزراؤعا سظث 
اتثاذ أي إجراء جثغث. وخاط الئغان طآضثا: لصث ازداد وسغ افطئ سطى أقسغإ الظزام وضثبه وسثم ترخه 
إق سطى وجعده، شضض عثا اقعامام لغج إق لطسمض سطى تظفغث براطب خظثوق الظصث الثولغ، وتظفغث بظعد 

خفصئ تراطإ، ولغج ترخًا سطى تغاة الظاس وختاعط، بض تطعغسعط واباجازعط لطصئعل بإذساظه.

أبع  أوس  الحاب  اساصال  سطى   ،٢٠٢٠/٤/٢١ البقباء  غعم  الثطغض،  دورا  شغ  العصائغ  افطظ  جعاز  أصثم 
جثارغئ  إلصاطئ  واظاصاده  اإللضاروظغ  الاعاخض  وجائض  سطى  ظحاذه  خطفغئ  سطى  السام  الحارع  طظ  سرصعب 
لطةعاز،  وأخثصائه  المثاطش  أعض  طراجسئ  وسظث  واإللتاد.  الحغعسغئ  رطعز  تمةث  الئطث  طصئرة  جعر  سطى 
إن  الثطغض.  شغ  العصائغ  افطظ  جعاز  إلى  سرصعب  أبع  أوس  طع  وترتغطه  سمرو  سقء  الثضاعر  اتاةاز  تط 
لظخرة  الساططغظ  سطى  والاشعل  التص  خعت  إلجضات  ضعروظا  وجائتئ  الطعارئ  لتالئ  السططئ  اجاشقل 
غصمع  طظ  أن  غآضث  ضما  سطغعا،  شطسطغظ  أعض  تظص  طظ  جغجغث  بض  حغء  شغ  السططئ  غةثي  لظ  دغظعط، 
الظاس وغساصطعط وغجج بعط شغ السةعن آلرائعط السغاجغئ لغج ترغخا الئائ سطى ختاعط وجقطاعط 
طعما ادسى وزسط. ضما أن عثا الصمع والاشعل لظ غجغث أعض التص، وحئاب تجب الاترغر شغ طصثطاعط، 

إق صعة وإخرارا سطى المدغ شغ ذرغص الثسعة وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر.

طظ غتمغ الظساء طظ السظش املظجلغ؟

الصغام  إلى  باإلضاشئ  الدغصئ،  اقصاخادغئ  افوضــاع 
بأسئاء المظجل وتربغئ افبظاء، شأي سظش أضبر طظ عثا؟!

غمضظ  تغاة  ظمط  لغج  المسطمئ،  افجرة  وضع  إن 
وإن  شصط،  افجرغئ  الاربغئ  خقل  طظ  سطغه  التفاظ 
افجرة،  تماجك  لئظات  طظ  لئظئ  عغ  الاربغئ  ضاظئ 
لضظ المائخر غرى التاجئ الماجئ لطثولئ الاغ تدمظ 
تثرغج الصغط الختغتئ شغ طظاعب الاسطغط، والثساغئ 
شغ  وتظفغثعا  اإلســقم،  طظخات  شغ  لعا  والــثســعة 
المةامع ضضض، فن اقلاجام باإلجقم، وتضرغج الصغط 
جعاظإ  ضض  شغ  اإلجقم  وتتضغط  اإلجقطغئ،  البصاشغئ 
افجرة  تماجك  شغ  افشدض  الظاائب  غسطغ  التغاة، 
وتماغئ  دسط  شإن  ذلك  إلى  باإلضاشئ  وتداطظعا، 
المةامع بأشضاره وطحاسره وأظزمئ التضط شغه لطصغط 
ووتثة  اظسةام  ضمان  شغ  تغعي  دور  شغه  السائطغئ، 
افجرة داخض الثولئ، وذلك فن تصعق طضعظات افجرة 
شغ  ضفاه  لغرجح  ذفض  أو  أظبى  أو  ذضر  غدسعا  لط 
غةسض  طما  الثئغر،  السطغط  ربعط  وضسعا  بض  التصعق، 
السسادة والعظاءة والطمأظغظئ وصعة تماجك افجرة شغ 
طا  وعثا  طدمعظاً،  أطرًا  افجرغئ  والتغاة  الجواج،  إذار 
وخش به افجااذ جاجاعن جاز، وعع أجااذ شغ صاظعن 
افجرة شغ جعغسرا، وخش السائطئ المسطمئ شغ ظض 

الثقشئ بأظعا "أصعى سائطئ شغ السالط".
بقد  زاروا  الثغظ  الشربغعن  المساشرون  حعث  وصث 
جقطئ  وتغّرتعط  الثقشئ  سعث  شــغ  المسطمغظ 
حاسرة  وعغ  باردو،  جعلغا  ضائئ  المةامع،  ورشاعغئ 
وضاتئئ وطآرخئ وخاتئئ رجالئ إظةطغجغئ، وصث زارت 
ضائئ  المغقدي،  سحر  الااجع  الصرن  شغ  إجطظئعل 
طقتزاتعا تعل السائطئ السبماظغئ شغ ضاابعا "طثغظئ 
السططان" طظعا طا غطغ: "ضان طظ السمات الرئغسغئ 
لبصاشئ افجرة السبماظغئ تصثغج الاساطض طظ افذفال 
تةاه والثغعط، ضاظعا غزعرون تئًا خاخا وسحصا لفم. 
وغعبثعا  غظختعا  أن  غمضظعط  والجوجئ  الجوج  ضان 
أذفالعط، ولضظ افم عغ "المحاور التضغط"، وضاظئ 
باتارام  إلغعا  وُغسامع  افجرار  سطى  وتآطظ  "تحاور 
وُغضّظ  افخغرة،  جاساعا  تاى  طضرطئ  ضاظئ  وتصثغر، 

لعا المعدة ولعسئ الفراق خارج الصئر".
افجرغئ  التغاة  حروط  بالافخغض  اإلجقم  تثد  وصث 
الاغ جاصعد اإلظسان إلى العظاءة والسغح الضرغط وطظح 
افجرة صغمئ لط غسطعا إغاعا أي طةامع آخر شغ السالط 
إلى الغعم. باإلضاشئ إلى ذلك، سرض اإلجقم الظمعذج 
افضبر طبالغئ لسحٍّ أجري طارابط طظسةط شغ حثص 
رجعل اهللا  ضغش تساطض طع أزواجه. ووخى اإلجقم 
خقل  طظ  طمضظ  الةظئ  ظــعال  أن  وبّغظ  بالعالثغظ 
تدتغئ  فن  جغث؛  بحضض  وطساططاعا  افم  برضا  الفعز 
افم، والاربغئ والاسطغط الثي تسطغه لططفض غحضقن 
افذفال  رشاه  شإن  وبالاالغ  المساصئطغئ،  حثخغاه 

والمةامع بأضمطه غسامث سطى افم شغ المصام افول.
جظظه  وظئث  الــشــرب،  تصطغث  تــرك  شغ  عع  التض  إن 
وصعاظغظه، والرجعع إلى اإلجقم طظعةاً لتغاتظا بعخفظا 
طسطمغظ، وغةإ السمض لفدح عثه افقسغإ الظسعغئ 
الاغ أرعصئ الظساء المسطمات وغغر المسطمات، إلغةاد 
تعل طا غتاك لفجرة المسطمئ وجسطعا  رأي سام واعٍ 

 شغ طعإ رغح التدارة المادغئ الاغ ق ترتط

رطدان حعر اقجاثقف والامضني
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طظ غصرأ شغ الصرآن الضرغط وجغرة جغثظا رجعل اهللا 
 وضاإ السغر والاارغت اإلجقطغ سما ضان سطغه حعر 
رطدان المئارك شغ زطظ الرجعل سطغه الخقة والسقم 
وختاباه رضعان اهللا سطغعط أجمسغظ وشغ سخر دولئ 
الثقشئ وطا جار سطغه خطفاء المسطمغظ بسث ذلك غفعط 
أظه غسغح الغعم شغ جاعطغئ ضفار صرغح طرة أخرى. 
السظئ  أحعر  ضسائر  حعر  إلى  تتعل  الغعم  شرطدان 
اإلسقم  وغساشطه  السطع،  أجسار  لرشع  الُاةار  غساشطه 
شغ إلعاء الظاس سظ السئادة بالمسطسقت، وغساشطه 
السغاجغعن شغ زرع الِفاظ بغظ المسطمغظ وإرباضعط 
حعر  طظ  غعم  أول  دخعل  شغ  واخاقشات  بثقشات 
اإلجقطغئ  افطئ  وتثة  ُغسجز  أن  غةإ  الثي  الخعم 
ولغج السضج، ضما غسامر الثقف تاى سطى أول غعم 

شغ سغث الفطر بغظ بقد المسطمغظ.
ظسغث  وضغش  أخئح  وضغش  رطدان  حعر  ضان  شضغش 

سجته وظسغث لقجقم جغرته افولى؟!
ضان حعر رطدان المئارك حعرًا طامغجا سظثطا ضان 
لطمسطمغظ تاضط طسطط غطئص سطغعط أتضام اإلجقم 
الماراطغئ  افذراف  ذات  العاتثة  الثقشئ  دولئ  شغ 
والبروات الاغ ق تظدإ. ضان أطر خطغفئ المسطمغظ 
خعطعط  وغعتث  المسطمغظ  بغظ  الثقف  غرشع  شغعا 
وسغثعط وَتةعط، وضان التاضط المسطط غسمض سطى 
رساغئ ضاشئ حآون رساغا الثولئ بما غرضغ اهللا تسالى 
باطئغص الحرع شغ ظزام التضط، شعغأ لطظاس أجعاء 
شغ  راصغئ  وتسطغمغئ  واجاماسغئ  واصاخادغئ  جغاجغئ 
شغعا  غئص  شطط  الثثطات  ضاشئ  شغعا  تعشرت  دولئ 
شصغر وق طسضغظ وق غاغط إق طةئعر الثاذر، وضاظئ 
وشثر  رشسئ  وأجعاء  اتافالغئ  أجعاء  رطدان  أجعاء 
طحئسئ باإلغمان غتفعا السثل والطمأظغظئ والسسادة 
اهللا  أتمعا  الاغ  الظسمئ  تطك  اإلجقم؛  ظزام  ظض  شغ 
افطط  خغر  شأخئتئ  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  جئتاظه 
وشغ طرضج الرغادة والصغادة والحعادة سطى الئحرغئ. 
شعثه عغ الظصطئ الفارصئ الاغ أشصثت حعر رطدان 
غغر  سطى  أخئح  تاى  وروظصه  وعغئاه  سجته  المئارك 
صعي  طزعر  أظه  عع  الصرآن  حعر  غمغج  شما  تصغصاه، 
طظ طزاعر التضط اإلجقطغ ووتثة افطئ اإلجقطغئ 
وسجة اإلجقم تعل السالط، شالصرآن دجاعر والسططان 
لفطئ ق غةعز أن غفارصا. وصث ضان صادة المسطمغظ 
اإلجقطغ  التضط  إبان  صرون  جئسئ  طثى  سطى 
شغه  وغظصطعن  رطدان  شغ  الظخر  شرص  غاتغظعن 
افطئ اإلجقطغئ لمراتض أضبر صعة وخقبئ شغ ذرغص 
الظعدئ وظحر الثسعة بالةعاد، شضان رطدان الِسجة 
المعاصش  أسزط  وافبطال  الصادة  شغه  ُغسةض  حعرًا 
خائمعن،  وعط  اإلجقم  فطئ  السزغمئ  الاارغثغئ 
شالخعم تثرغإ سطى الةعاد، غروى أن الرجعل  صث 
أرجض جماسئ طظ أختابه لشجو شاخاطفعا ورجسعا صئض 
 ْ ْ ِم ُ أن غشجوا، شطما رآعط الظئغ  غدإ وصال: «َذَهْ
 ْ ُ َل اَن َقْ َ ْ َ َم ا َأْهَل َ ، إنَّ َ ِق ِّ ْ ُمََف ُ عًا َوِجْ ِ ِ َج ِعْ
ْ َعَلى  ُك ، َأْصَُ ْ ُ ِ ْ َ ِ َ ْ َرُجًال َلْ ُ َّ َعَلْ َعَ َقُة، َألَْ اْلُفْ
». شصث ضاظعا غسغرون سطى خطا صائثظا  ِ َ ِع َواْلَع ُ اْل
وجغثظا طتمث سطغه الخقة والسقم وختاباه الضرام 
والثطفاء والتضام شغ دولئ الثقشئ طظ طبض سمر بظ 
سئث  والسططان  وصطج  الرحغث  وعارون  السجغج  سئث 
التمغث وجطغمان الصاظعظغ رتمعط اهللا. شطصث ارتئط 
حعر رطدان المئارك بالةعاد والصاال بصغادة خطغفئ 
المسطمغظ، شعع حعر ظخر وتمضغظ لطمآطظغظ وإظصاذ 

لطئحرغئ طظ برابظ الضفر وأعطه.

ودخعل  اإلجقطغئ  الفاعتات  حعر  ضان  شرطدان 
الظاس شغ اإلجقم أشعاجاً، والاارغت حاعث سطى ذلك 
السخر الثعئغ الثي لط تحعث الئحرغئ طبطه، طظث أن 
أخئتئ افطئ شغ ذغض افطط فظعا بصغئ بثون تاضط 
وبق خطغفئ. وطظ عثه اقظاخارات الضئرى شغ رطدان 
المسطمغظ:  تارغت  شغ  تتعل  ظصطئ  ضاظئ  والاغ 
غجوة بثر الضئرى، وغجوة الثظثق، وشاح طضئ وغعم 
طخر،  وشاح  الحرك،  رطعز  ودتر  افخظام  تتطغط 
وشاح سمعرغئ والصسطظطغظغئ، وطسرضئ سغظ جالعت 
واظاخارات خقح الثغظ افغعبغ شغ تطغظ وغغرعا. 
طفصعدة  اإلجقطغئ  والثولئ  طفصعد  الغعم  شالصائث 
اإلجقم  وبصغ  الرساغئ  وُشصثت  اقظاخارات  شُفصثت 
جةغظ التثود المخطظسئ شغ دوغقت عجغطئ تثثم 
تضعطاتعا السفغعئ الاغ ق تاصغ اهللا تسالى وتثثم 
طخالح الشرب الضاشر المساسمر. شالمسطط شغ خعف 
طمغائ.  أخرى  وأطراض  ضعروظا  بةائتئ  المعت  طظ 
وغساصئض حعر رطدان المئارك شغ صطص طظ المعت 
بةائتئ  المعت  طظ  عطع  شغ  واجاصئطه  وشصرًا،  جعساً 
التثود  بغظ  سالصاً  غضعن  أن  أو  والشرق،  الاحرد 
أراضغعط،  داخض  حسعبعط  غصاطعن  ُتضام  طظ  عرباً 
الزطط  بسئإ  وأطان  أطظ  سثم  شغ  واجاصئطه 
سطى  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  والترب  واقضطعاد 
وصاطئ  المسطمغظ  ترصئ  الاغ  الضاشرة  افظزمئ  غث 
بغعتعط  داخض  تاى  ظساءعط  واجائاتئ  أذفالعط 
الحرصغئ،  وترضساان  وطغاظمار  وضحمغر  ضالعظث 
وطظعط طظ غساصئطه وصث صدغ سطى أعطه سطى غث 
والروجغئ  افطرغضغئ  والصعات  طخر،  وجغسغ  غععد 
ضما  وشرظسا؛  برغطاظغا  وأوروبغئ؛  أطمغئ  وصعات 
غتثث شغ أوزبغضساان وأششاظساان والسراق وجعرغا 
حماله  والسعدان  المتاطئ،  وشطسطغظ  والغمظ 
ططعك  صاطه  حعغثا  غساصئطه  طظ  وطظعط  وجظعبه، 
غساصئض  الحرغفغظ.  الترطغظ  بقد  شغ  جسعد  آل 
طظث  سام  ضض  المئارك  رطدان  حعر  المسطمعن 
تسسئ وتسسغظ ساطاً طدئ سطى عثم دولئ الثقشئ 
وصعر  وظطط  وذل  ضظك  شغ  وعط  ١٩٢٤م،  سام  شغ 
أن  وق  اإلغمان  تقوة  غاثوصعا  أن  غساطغسعن  وق 
غسغحعا سجة اإلجقم وتقوة تطئغص الصرآن وأظزمئ 
اإلجقم شغ حاى طظاتغ التغاة. لصث تسمثت افظزمئ 
المئارك  رطدان  حعر  إشساد  السالط  تعل  التاضمئ 
وأجعائه اإلغماظغئ السطرة سطى المسطمغظ باخطظاع 
المحضقت المساسخغئ الغعطغئ، شفغ زطظ الروغئدات 
والطعاغغئ غسغح السالط شغ طحاضض ق تظاعغ؛ لصث 
اظصطئئ المعازغظ شالعاصع الغعم واصع طزطط فن افطئ 
اإلجقطغئ تسغح أجعأ تارغت طر سطغعا بسئإ التضط 
سج  اجاسادة  أجض  وطظ  الةئري،  الرأجمالغ  السطماظغ 
اإلجقم وصعته وسجة افطئ اإلجقطغئ سطى المسطمغظ 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  السمض 
طظعاج الظئعة لغسعد حعر رطدان المئارك ضما غةإ 
وحعر  وشاعتات،  اظاخارات  حعر  سطغه،  غضعن  أن 
إن  وسجة.  وصعة  وتثة  وحعر  وضرم،  وخغر  رساغئ 
افطض العتغث الغعم لطثروج طظ دعالغج التضط الةئري 
المزطمئ عع السمض طع الساططغظ المثطخغظ طع تجب 
الاترغر إلجصاط الطعاغغئ وتخفغث حغاذغظ الضفر 
شغ حعر رطدان ولغضعن حعر الصرآن طظططصاً لطاشغغر 
والسمض بةث واجاعاد لاتصغص الظخر واجاسادة سزمئ 
بإسادة  إق  تسعد  لظ  الاغ  رطدان  وِسجة  اإلجقم 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

الضعغاغئ  التصعصغئ  الظاحطئ  تتضغ  الترصئ  طظ  بضبغر 
سثراء الرشاسغ صخص شاغات وجثن أظفسعظ تئغسات 
بغئ واتث طع طسظفغعظ، شغ ضعء إجراءات التةر الختغ 
المفروضئ شغ الضعغئ بسئإ شغروس ضعروظا، حاضغئ 

سثم صثرتعا سطى طث غث السعن لعظ. (بغ بغ جغ)
الفطرغئ  التصائص  صطإ  التصعصغات  عآقء  طبض  تتاول 
المسروشئ، شاحضك شغ غغرة افب التظعن وافخ السظث 
وطثى  ظسائعط،  سطى  الئار،  واقبظ  الخاتإ  والجوج 
ترص عآقء سطى طخطتئ افجرة وخعظعا، والمتاشزئ 
الرأجمالغ  الشرب  تدارة  وبــاء  تفحغ  طظ  سطغعا 
المسمعطئ، الاغ جسطئ افجرة طعاظئ طتاصرة ق حأن 
ق  ظساء  عظ  افجرة،  بتصعق  الماحثصات  عآقء  لعا، 
عّط لعظ شغ التغاة غغر الارشغه سظ أظفسعظ، والسغح 
طسآولغئ  بأي  طرتئطات  غغر  صغث  ضض  طظ  طاتررات 
شعظ  أذفال،  وق  أجــرة،  وق  زوج،  ق  أتث؛  أي  تةاه 
أجغرات سظث المظزمات الظسعغئ، غصئدظ رواتإ سالغئ 
شغ  وغاتثبظ  آخر،  إلى  بطث  طظ  وغساشرن  بالثوقر، 
طا  وغضائظ  وغاآطرن  وغثططظ  الشربغئ،  الثول  طظابر 
تغاة  شغ  تاتضط  شاجرة،  وصعاظغظ  أجظثات  طظ  حؤظ 
افجرة المسطمئ! طتاولئ لعثم آخر تخظ طظ تخعن 

اإلجقم، إن اجاطسظ، وعع افجرة.
المسطمغظ  بقد  شغ  الظساء  تساظغعا  الاغ  افوضاع  إن 
بض  المةامع،  بصاشئ  سظ  ظابسئ  أخطغئ  تالئ  لغسئ 
عغ تالئ ظاتةئ سظ جمعم بصاشئ تترر افجرة، الاغ 
شرضعا  سام،  طائئ  طثى  سطى  الئحرغئ  سطى  ُذئصئ 
بقد  شغ  التاضمئ  افظزمئ  واظئرت  الرأجمالغ،  الشرب 

المسطمغظ لاظفغثعا سئر دجاتغرعا العضسغئ.
ولطةمسغات الظسعغئ دور ضئغر شغ طا آلئ إلغه أوضاع 
الرأجمالغئ  التدارة  ذراع  باسائارعا  المسطمئ،  افجرة 
الاتررغئ المسادغئ لما تسمغه بالمةامع الرجعلغ، طائظغئ 
طا أجماه صدغئ افجرة، والثشاع سظ تصعصعا، وظئث ضض 
شضر َغُتّث طظ ترغاتعا، تاى لع ضان عثا الفضر طظئبصاً سظ 
صظاسات وسصغثة افجرة المسطمئ، شتاى تضامض خعرة 
سطى  غةإ  الظسعغات،  عآقء  رؤغئ  وشص  الترة  افجرة 
افجرة أن تعاجط اإلجقم وتظاصثه، فظه عع طظ خطص 
جططئ الرجض سطغعا تسإ زسمعط! شتاى تاتّرر المرأة 
طظ الرجض، سطغعا أن تاتّرر طظ الثغظ اباثاًء طما جسض 

السظش افجري حغؤاً طتامقً ضث الظساء.
سطغعا،  ضمةظغ  افجــرة  الظسعي  الفضر  ُغئرز  ولعثا 
طصععرًة، طعدعطئ التصعق، وسئرت الضاتئات الظسعغات 
جئئه  بأن  افجــرة،  ضث  السظش  سظ  السظغظ  طر  سطى 
افجرة،  ترغئ  تضئض  الاغ  (اإلجقم)  المعروبئ  البصاشئ 
والظصاب،  التةاب  غخئح  المسطعب  الفعط  وبعثا 
الصعاظغظ  عثه  وضض  الرجض،  وصعاطئ  الجوجات،  وتسثد 
الةمسغات  تسائرعا  الحرع  جّظعا  الاغ  اقجاماسغئ 
الظسعغئ ُضرعاً لفجرة وإلةاطاً لشرائجعا، وضئااً لمغعلعا، 
أطا شغ واصع افطر شإن ضض عثه المآاطرات الاغ ُتتاك 
جسادتعا  لاثطغر  عغ  إظما  المسطمئ،  افجــرة  تعل 
وذمج ععغاعا شغ التغاة الثظغا بإبسادعا سظ اقلاجام 
إلى  تتعلئ  صث  ظفسعا  تةث  بتغث  اإلجقم،  بأتضام 
جطسئ رخغخئ ضالمرأة الشربغئ جعاء بسعاء، وخسرت 
لصمئ  أجض  طظ  تضاشح  وأخئتئ  والعقغئ،  الصعاطئ 
بسئإ  السمض  جعق  إلى  سظعا  جئرًا  بثروجعا  السغح 
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السلطة الفلسطينية ال زالت تستغل حالة الطوارئ
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يا جيوش األمة! تبنوا مشروع اإلسالم العظيم إلقامة الخالفة الراشدة

النظام األردني يشق على الناس بإجراءات
ما كان ليجرؤ عليها قبل قانون الدفاع
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